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Woord vooraf 
Dit onderzoek was slechts mogelijk dankzij de hulp en medewerking van heel wat mensen. Langs deze weg 

wensen de onderzoeksteams van het UZ Gent en de universiteit van Luik een woord van dank te richten tot de 

mensen die bijgedragen hebben aan het realiseren van dit onderzoek en dit rapport. 

Op de eerste plaats willen wij de leden van de stuurgroep bedanken voor hun kritisch inzicht, ondersteuning en 
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waardoor wij dit eindresultaat konden bekomen. 
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contactpersonen en de deelnemende sociaal werkers. Zij vonden zich gedurende twee jaar lang bereid om zich 

voor dit onderzoek te engageren, collega’s te blijven motiveren en de talrijke vragenlijsten op te nemen. 

Zonder hun kennis en ervaring kon dit onderzoek niet tot stand komen. De bijzondere interesse vanuit het 

werkveld zorgde voor een grote motivatie om dit onderzoek uit te werken. 

Voor methodologische ondersteuning, nazicht en lees werk konden wij steeds terugvallen op prof.dr. Ann Van 

Hecke. Ook haar willen wij bedanken voor het advies en de ondersteuning. 

Tot slot zou dit onderzoek niet mogelijk geweest zijn zonder het geloof, de erkenning en subsidiëring van de 

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Onze dank gaat uit naar de FOD 

Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en aan onze coördinator, Jelle Osselaer, voor 

de opvolging en bijdrage in dit proces.  
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Inleiding 
 

De maatschappij is constant onderhevig aan veranderingen. Dit heeft een invloed op de ziekenhuisorganisatie 

en het sociaal werk. Enkele van deze maatschappelijke evoluties hebben tot gevolg dat een kwalitatieve 

dienstverlening vanuit het sociaal werk in psychiatrische ziekenhuizen onder druk komt te staan (De Vries, 

2010; Degadt & Van Herck, 2003; Peers, 2001). Zo worden sociaal werkers
1
 steeds vaker geconfronteerd met 

complexe regelgeving, betaalbaarheidproblemen, een complexe patiëntendoelgroep door comorbiditeit, 

klemtoon op meer samenwerking met patiënt, familie en andere actoren binnen de welzijnszorg en tal van 

andere evoluties. Verder zorgen de grotere opname- en ontslagdruk - door doorstromingsproblemen en 

kortere verblijven - ervoor dat de sociaal werker prioriteiten moeten stellen. Hierdoor kan een kwalitatieve 

uitvoering van de taken in het gedrang komen (Peers, 2001; Werkgroep ‘sociale dienst in het ziekenhuis’, 2010; 

Giles, Gould, Hart & Swancott, 2007). 

Tegenover deze evoluties die een druk uitoefenen op het sociaal werk staan een aantal evoluties die de 

beroepscategorie ten goede komen, zoals een sterke ontwikkeling van de professionalisering van het sociaal 

werk, de uitbouw van specialismen en de opkomst van een Belgische beroepsvereniging voor sociaal werkers in 

ziekenhuizen (Verzelen, 2005; Werkgroep ‘sociale dienst in het ziekenhuis, 2010; Ingelbrecht, 2010). 

Om deze positieve evoluties en een kwaliteitsvolle dienstverlening vanuit het sociaal werk te kunnen blijven 

garanderen, is een up-to-date omkadering van het sociaal werk in ziekenhuizen onontbeerlijk. Tot op heden 

ontbreekt voor het sociaal werk in ziekenhuizen echter een degelijke, objectieve omkadering, die aangepast is 

aan de veranderende context. Er is nood aan een duidelijke taakomschrijving, een recente wettelijke normering 

en een adequate, transparante financiering afgestemd op de taken en doelstellingen van het sociaal werk 

(Werkgroep ‘sociale dienst in het ziekenhuis’, 2011; Hermans, 2009; Giles, Gould, Hard, Swancott, 2007). Eén 

van de noodzakelijke stappen hiervoor is het achterhalen van objectieve parameters voor de toewijzing van 

sociaal werkers aan een afdeling (werkgroep ‘sociaal werk in het ziekenhuis’, 2011). 

Sinds het begin van de 21ste eeuw worden er in België initiatieven genomen om hieraan tegemoet te komen, 

zoals het formuleren van adviezen omtrent knelpunten voor het sociaal werk in ziekenhuizen. Verschillende 

raden en werkgroepen gingen hier rond aan de slag, zoals de Nationale Raad voor ZiekenhuisVoorzieningen 

(NRZV), de werkgroep ‘psychiatrie’ van de NRZV en de werkgroep ‘sociale dienst in het ziekenhuis’, 

heropgericht in 2009 vanuit de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (Peers, 

2001; Osselaer, 2011, werkgroep ‘sociale dienst in het ziekenhuis, 2010). Verder werd in 2000 in alle 

ziekenhuizen - in opdracht van de federale overheid - een enquête over sociale diensten in het ziekenhuis 

afgenomen. Volgend uit deze bevraging, werd aanbevolen om een sociaal observatorium op te richten die een 

gefundeerde normering voor het sociaal werk diende uit te werken en een aantal parameters diende te 

registreren (Ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu, 2001). Het sociaal observatorium 

werd echter nooit opgericht (werkgroep sociale dienst in het ziekenhuis, 2010). 

Tot slot nam de werkgroep ’sociale dienst in het ziekenhuis’ in 2010 een initiatief om sociaal werk te kaderen, 

knelpunten aan te geven en actiepunten op te stellen (Werkgroep ’sociale dienst in het ziekenhuis‘, 2011). 

Ondanks deze adviezen en initiatieven bestaan er nog steeds geen objectieve parameters als basis voor een 

adequate, transparante financiering, regelgeving of normering. Classificaties van het sociaal werk en 

werklastmetingen kunnen bijdragen tot het objectief onderbouwen van financiering, regelgeving, normering en 

allocatie van sociaal werkers aan diensten. Internationale studies proberen hier een antwoord op te 

formuleren, maar momenteel werden hieromtrent nog geen wetenschappelijk onderbouwde initiatieven 

genomen voor de situatie in Belgische ziekenhuizen. 

                                                                 
1
 De term ‘sociaal werker’ omvat zowel sociaal verpleegkundigen als maatschappelijk assistenten. 
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De noden waarmee het sociaal werk te kampen heeft en het ontbreken van Belgisch onderzoek over mogelijke 

oplossingen, wijzen op het belang van het in kaart brengen van het sociaal werk in ziekenhuizen. Verder dient 

een valide meetinstrument ontwikkeld te worden om de werklast van activiteiten sociaal werk - als basis voor 

de objectieve toewijzing van sociaal werkers aan een afdeling - na te gaan. 

In 2008 besloot de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu om een eerste initiatief 

vanuit Vlaamse universitaire ziekenhuizen te ondersteunen, namelijk het onderzoek ‘Sociaal werk in kaart 

gebracht: Ontwikkelen van een sturingsinstrument binnen sociaal werk in een ziekenhuis’. Het takenpakket van 

een sociaal werker in universitaire, algemene, geriatrische en gespecialiseerde ziekenhuizen in België werd 

reeds beschreven. Voor de specifieke context van psychiatrische ziekenhuizen ontbreken nog gegevens. Het is 

wenselijk om ook hier gegevens rond te verzamelen om zo een volledig beeld te verkrijgen van het sociaal werk 

in een ziekenhuis (Osselaer, 2011; Fruyt et al., 2010). 

In navolging van de eerste delen van dit onderzoek in universitaire, algemene, geriatrische en gespecialiseerde 

ziekenhuizen, heeft dit onderzoek rechtstreeks tot doel het huidige takenpakket van de sociaal werkers in 

psychiatrische ziekenhuizen in kaart te brengen. Dit takenpakket wordt afgewogen tegenover het belang dat 

sociaal werkers aan deze taken hechten en de tijd die zij er in investeren. Naast dit takenpakket worden ook 

een aantal beïnvloedende factoren op de werklast van de sociaal werkers bevraagd. Dit alles zorgt voor 

bouwstenen voor het ontwikkelen van een sturingsinstrument ter inschatting van de werklast van de sociaal 

werker, als basis om de allocatie van sociaal werkers binnen een psychiatrisch ziekenhuis transparanter en op 

een meer objectieve basis te laten verlopen. 

In dit rapport wordt in het eerste hoofdstuk op basis van literatuur een schets gemaakt van het sociaal werk in 

de ziekenhuizen, de specifieke situatie binnen de psychiatrische ziekenhuizen en de knelpunten waarmee 

sociaal werkers in ziekenhuizen geconfronteerd worden. In het tweede hoofdstuk worden kort de 

doelstellingen die dit onderzoek vooropstelt, geschetst. In hoofdstuk drie wordt de opzet van dit onderzoek 

omschreven. Hier wordt de samenstelling van de onderzoeksteams verduidelijkt en het verloop van de 

verschillende fasen in het onderzoek beschreven. Verder wordt de populatie, de wijze van steekproeftrekking 

en de kenmerken van deze steekproef omschreven. Vervolgens wordt in hoofdstuk vier de eerste fase van het 

onderzoek omschreven. Het verloopt van de inventarisatie van de taken van de sociaal werker wordt hier 

verduidelijkt. In hoofdstuk vijf komt de tweede fase van het onderzoek aan bod. De voorbereidingen voor deze 

fase worden hier uitgewerkt, gevolgd door de methode en de resultaten van de bevraging belangrijkheid, de 

registratieperiode frequentie en duur en de beïnvloedende factoren. In hoofdstuk 6 volgt de discussie - waar de 

voornaamste bevindingen voor dit onderzoek besproken worden - , de bespreking van de beperkingen van dit 

onderzoek en een conclusie i.v.m. dit onderzoek.  

Vanaf hoofdstuk 7 worden niet enkel de resultaten gerapporteerd en besproken vanuit het onderzoek in 

psychiatrische ziekenhuizen, maar worden ook de resultaten uit het onderzoek in de algemene en de 

universitaire ziekenhuizen geïntegreerd. In hoofdstuk 7 wordt een vergelijking gemaakt – op basis van de 

resultaten voor de vragenlijst belangrijkheid, de registratieperiode frequentie en duur en de vragenlijst 

beïnvloedende factoren- van het sociaal werk in algemene, universitaire en psychiatrische ziekenhuizen. 

Vervolgens worden de voornaamste resultaten van deze vergelijking in een discussie beschreven in hoofdstuk 

8. Hoofdstuk 9 omvat aanbevelingen voor verder onderzoek na dit onderzoek ‘sociaal werk in kaart gebracht 

ontwikkelen van een sturingsinstrument binnen sociaal werk in het ziekenhuis’. Tot slot wordt in hoofdstuk 10 

kort een algemene conclusie omschreven voor de drie onderzoeksdelen in algemene, universitaire en 

psychiatrische ziekenhuizen. 
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Hoofdstuk 1: Literatuur 
 

In dit hoofdstuk wordt het sociaal werk in ziekenhuizen beschreven. De doelstelling van het sociaal werk, de 

context waarbinnen het sociaal werk aan de slag gaat, de knelpunten waar de sociaal werker mee te kampen 

heeft in het werkveld en mogelijke oplossingen, worden beschreven.  

 

1.1. Sociaal werk in het ziekenhuis 

Doelstellingen van het sociaal werk  

De doelstelling van het sociaal werk wordt in het beroepsprofiel van de Nederlandse vereniging van 

maatschappelijk werkers omschreven als het bevorderen van participatie, autonomie en zelfredzaamheid van 

mensen binnen hun sociale en maatschappelijke verbanden. Deze doelstelling kan verwezenlijkt worden, hetzij 

door rechtstreekse hulp aan mensen, hetzij door beïnvloeding van de samenleving (Jagt, 2006).  

De hulpverleningscontext - in dit geval de ziekenhuiscontext en ontwikkelingen binnen het ziekenhuis - speelt 

een rol bij de invulling van het sociaal werk. Een omschrijving van de doelstelling van het sociaal werk, specifiek 

binnen een ziekenhuis, is dan ook gewenst.  

“Het sociaal werk heeft als doelstelling het bevorderen van het welzijn van de patiënt en zijn omgeving 

gerelateerd aan zijn gezondheid en zijn behandeling binnen het geïntegreerd zorgproces, met specifieke 

aandacht voor de sociale determinanten van het gezondheidsprobleem van de patiënt (Werkgroep ‘sociale 

dienst in het ziekenhuis’, 2011).” 

Hiernaast staat een sociaal werker mee in voor de hoofddoelstelling van een ziekenhuis, namelijk voorzien in 

een kwalitatieve en toegankelijke gezondheidszorg (werkgroep ‘sociale dienst in het ziekenhuis’, 2011). 

De sociaal werker specifiek in psychiatrische ziekenhuizen wordt volgens de adviesnota ‘sociaal werk in de 

geestelijke gezondheidszorg’ gezien als een generalist, die de totale leefsituatie van de gebruiker overziet en op 

die manier de sociale realiteit (mogelijkheden en/of beperkingen) inbrengt in dit complexe verhaal. Hierbij 

worden verschillende verwachtingen ten aanzien van de sociaal werker gesteld, zoals het meewerken in 

interdisciplinair overleg, meewerken aan het beleid van zorgeenheden, meewerken in vormingsprogramma’s 

o.a. over sociale zekerheid en sociale vaardigheden, uitbouw van psycho-educatie voor patiënten en 

familieleden,… (Peers, 2001). 

Toegevoegde waarde van het sociaal werk  

Volgens onderzoek naar sociaal werk op spoedafdelingen levert het sociaal werk op verschillende vlakken een 

meerwaarde (Bywater & Mcload, 2003). Er wordt onder andere gezorgd dat schaarse en dure middelen op een 

meer efficiënte en effectieve manier gebruikt worden. Zo kan langdurige opname na een crisis vermeden 

worden door het snel inschakelen van de nodige netwerken en instanties. Verder kan herval tegengegaan 

worden door een hulpverleningsnetwerk op te zetten en sociale- en contextgebonden problemen weg te 

werken (Bywater & McLeod, 2003). 

Verder zijn patiënten die op een spoedafdeling terecht komen vaker tevreden over de ontvangen hulpverlening 

- zowel medisch als psychosociaal - wanneer zij bij opname een sociaal werker zagen. Onderzoek toont aan dat 

95% van de patiënten die begeleid werden door een sociaal werker tevreden waren over de medische zorg 

tegenover 82% van de patiënten die niet begeleid waren door een sociaal werker. Hiernaast was 82% tevreden 

over de wachttijd tegenover 62% van de patiënten die niet begeleid werden door een sociaal werker. Tot slot 

was 91% meer tevreden over de psychosociale hulpverlening tegenover 82% van de patiënten die niet begeleid 

werden door een sociaal werker (Serrano et al., 1997).  
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Ook sociaal werk in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) kent zijn specifieke meerwaarde. Zo geeft sociaal 

werk praktische en emotionele steun, die de kwaliteit van leven kunnen verbeteren, sociale inclusie en herstel 

kunnen promoten en herval kunnen tegengaan. Dit zorgt ervoor dat patiënten op een succesvolle manier in de 

gemeenschap kunnen functioneren (Morgan, 2007). 

Onderzoek rond de psychosociale aspecten van depressie toont verder aan dat het sociaal werk - naast het 

inspelen op het sociaal functioneren van patiënten - een belangrijk aandeel op het vlak van herstel en herval 

preventie heeft. Een aantal beschermende factoren om het risico op depressie te verkleinen en herstel te 

vergroten worden aangetoond. Deze aspecten omvatten het belang van een ondersteunend sociaal netwerk en 

het creëren van nieuwe kansen, zoals een nieuwe job na langdurige werkloosheid. Het creëren, ondersteunen 

of herstellen van een sociaal netwerk en interventies gericht op deze nieuwe kansen worden specifiek 

opgenomen door sociaal werkers (Harris, 2001; Morgan, 2007). 

Een sociaal werker in een psychiatrisch ziekenhuis maakt meestal deel uit van een interdisciplinair team, waar 

elk teamlid samen werkt rond de hulpverlening aan de patiënt, maar elke discipline ook een eigen specifieke 

inbreng heeft. Sociaal werkers zelf omschrijven hun specifieke inbreng als het geven van een holistische kijk op 

de patiënt en het inzicht hebben in de sociale systemen rondom de patiënt. Zij werken rond sociale 

empowerment, waarbij patiënten terug greep krijgen op hun eigen rechten (Blinkhorn, 2004). 

 

1.2. Sociaal werk is contextgebonden 

Veranderende context  

Sociaal werkers werken op het raakvlak tussen het individu en de samenleving en proberen een professioneel 

antwoord te bieden op de hulpvragen die door deze individuen of deze samenleving gesteld worden. 

Afhankelijk van de tijd, cultuur en politieke besluitvorming zullen de hulpvragen en de werking voor de sociaal 

werker veranderen (Van Riet, 2006). 

Algemeen in de samenleving worden evoluties opgemerkt op het vlak van individualisering, afnemende 

tolerantie, interculturalisatie, informatisering, medicalisering en bureaucratisering (De Vries, 2010; Hermans & 

Desair, 2009; Van Riet, 2006).  

Specifiek in de geestelijke gezondheidszorg komt de klemtoon steeds vaker te liggen op het aanbieden van 

meer zorg op maat, met oog voor continuïteit van de zorg. Verder wordt sterk gewerkt rond het afbouwen van 

ziekenhuisbedden ten voordele van gemeenschapsgerichte zorg, aangezien psychiatrische problemen steeds 

succesvoller behandeld kunnen worden met minder residentiële behandeling (Vandeurzen, 2010). Deze 

afbouw komt o.a. tot uiting in samenwerkingsverbanden tussen verschillende actoren wat in praktijk leidde tot 

de oprichting van overlegplatforms, pilootprojecten zoals ontslagmanagement en zorgvernieuwingsprojecten 

zoals Psychiatrische Zorg Thuis (PZT). Verder werden binnen de residentiële settings de unidisciplinaire teams 

vervangen door multidisciplinaire teams (Cools, 2006; Vandeurzen et al., 2010; Vandeurzen, 2010; Psy107, 

2011). 

Aangezien België nog steeds een koploper is in het aantal bedden in verhouding tot de bevolking, werd vanuit 

de federale overheid artikel 107 ontworpen om meer gemeenschapsgerichte gezondheidszorg te kunnen 

aanbieden. Dit wetsartikel handelt over de herallocatie van de financiële middelen vanuit ziekenhuizen, naar 

een aanbod dat meer op maat is van de vragen en behoeften van mensen met psychische problemen. Dit 

wordt uitgewerkt in een aanbod van preventie, promotie van GGZ, vroegdetectie, screening en diagnosestelling 

vanuit de eerste lijn (huisartsen en centra GGZ); intensieve ambulante behandeling van mensen met acute of 

chronische psychische problemen; rehabilitatieteams die werken rond herstel en sociale inclusie; residentiële 

behandelunits indien een opname wel noodzakelijk is en tot slot de uitbouw van specifieke woonvormen 
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waarin zorg kan worden aangeboden indien het thuismilieu of het thuisvervangende milieu hiertoe niet in staat 

is (Psy107, 2011). 

Gevolgen voor het sociaal werk  

Door veranderingen in de samenleving dienen sociaal werkers in te spelen op veranderende hulpvragen en 

werking.  

Op het vlak van veranderende hulpvragen worden sociaal werkers geconfronteerd met patiënten die vaker in 

isolement leven, sociale netwerken die dunner worden, mantelzorg die steeds vaker vervangen wordt door 

institutionele structuren, patiënten van een andere origine met andere waarden, normen en 

omgangsvormen,… (De Vries, 2010; Hermans & Desair, 2009; Lammertyn, 2009). 

Ook de manier van werken is onderhevig aan verandering. Sociaal werkers dienen vaak verantwoording af te 

leggen tegenover zowel de hulpvrager, organisatie als de financierder. Dit brengt heel wat administratie, 

werkprocessen, productienormen en registratiesystemen met zich mee. De bureaucratie en de bijhorende 

procedures en protocollen worden door sociaal werkers vaak flexibel gehanteerd, wat als teken van 

vakmanschap gezien wordt. Wanneer echter iets misloopt, wordt terug verwezen naar deze procedures. 

Hierdoor hebben sociaal werkers in veel gevallen angst om fouten te maken. Hiernaast neemt de bureaucratie 

heel veel tijd in beslag. Deze tijd kan niet aan directe hulpverlening gespendeerd worden (De Vries, 2010; Van 

Riet, 2006). 

Binnen de geestelijke gezondheidszorg zal de uitwerking van artikel 107 in de praktijk vermoedelijk een effect 

hebben op de invulling en de omkadering van het sociaal werk in psychiatrische ziekenhuizen.  

Naast het meedenken in de uitwerking van lokale projecten en samenwerkingsverbanden kan een sociaal 

werker deel uitmaken van een mobiel team dat 24u/24u en 7d/7d beschikbaar is. Verder kan een sociaal 

werker optreden als zorgcoördinator of referentiepersoon, die ook de evaluatie van de omgeving mee op zich 

neemt en instaat voor dienstverlening, rehabilitatie en integratie (Vandeurzen et al., 2010; Peers, 2001).  

Vanuit het werkveld wordt vermoed dat een sociaal werker een meer coördinerende rol op zich gaat nemen en 

meer vanuit de omgeving van de patiënt zal gaan werken in plaats vanuit een residentiële setting. Dit zou 

mogelijks tot gevolg hebben dat er meer binnen het multidisciplinaire team gewerkt wordt en er minder 

uitwisseling is met de collega’s sociaal werk. Hierbij zou het takenpakket van een sociaal werker in een 

psychiatrisch ziekenhuis mogelijks nog minder afgebakend worden, doordat de verschillende disciplines 

dezelfde functie en dus dezelfde taken gaan opnemen (stuurgroep d.d. 21/12/2011). 

De expertise die het sociaal werk in psychiatrische ziekenhuizen bezit – i.v.m. het werken rond sociale 

determinanten, kennis van de sociale kaart en het reeds hanteren van methodieken zoals zorgcoördinatie - 

maken het sociaal werk uitermate geschikt om in te spelen op de evoluties naar meer gemeenschapsgerichte 

zorg. Dit staat echter in schril contrast met het ontbreken van een financiering voor de ambulante werking van 

sociaal werkers. Bijkomend worden de middelen voor het ontslagmanagement weggetrokken uit het sociaal 

werk ten voordele van projecten artikel 107. Hierbij komt dat er geen richtlijnen bestaan rond de disciplines die 

in deze projecten aan de slag kunnen en wat hun taakomschrijving is.  

De veranderende context brengt ook enkele mogelijkheden voor het sociaal werk mee.  

Zo ontstaat binnen het sociale werkveld een steeds groter wordend kader van theorieën en wetenschappelijk 

onderzoek, onder andere dankzij de uitbouw van de master sociaal werk. Verder is er de voortdurende 

ontwikkeling van specialismen in het sociaal werk (bijv. jeugdzorg, medisch sociaal werk, forensisch sociaal 

werk,….). Tot slot wordt in België stilaan meer vorm gegeven aan een beroepsvereniging voor sociaal werkers 

in het ziekenhuis. De beroepsvereniging richt zich onder andere op belangenbehartiging, beleidsontwikkeling 

en de opmaak van een erkend en onderbouwd beroepsprofiel (Verzelen, 2005; Werkgroep ‘sociale dienst in 

het ziekenhuis’, 2010; Ingelbrecht, 2010; Hermans & Desair, 2009). 
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1.3. Sociaal werk onder druk 
 

De constant veranderende samenleving en evoluties die een directe invloed hebben op het sociaal werk, wijzen 

op het belang van een omkadering die flexibel inspeelt op deze veranderingen. Een aantal aspecten ontbreken 

momenteel nog in deze omkadering. 

Een duidelijke taakomschrijving  

Hutschemaekers, Tiemens en Kaasenbrood kwamen in een onderzoek naar de rollen van psychiaters en andere 

professionelen tot de conclusie dat er in de geestelijke gezondheidszorg maar weinig onderscheid gemaakt 

wordt in de rollen. Er ontbreekt volgens hen aan afgrenzing van de verschillende disciplines en de specifieke 

expertise van een professie wordt vaak over het hoofd gezien. Een duidelijke rolomschrijving met meer 

differentiatie en een focus op de kerncompetenties zorgen voor een meer kwalitatieve zorgverlening 

(Hutschemaekers et al., 2005). 

Een duidelijke taakomschrijving zorgt ervoor dat de opdracht van de sociaal werker duidelijk gemaakt kan 

worden aan derden, zoals andere disciplines of patiënten. Het zorgt voor een afbakening met andere 

disciplines, maar maakt ook duidelijk waar samenwerking mogelijk is.  

In psychiatrische ziekenhuizen wordt vaak vanuit interdisciplinaire teams gewerkt. Interdisciplinaire 

samenwerking houdt in dat er binnen het team een veelheid aan disciplines aanwezig zijn. Elke zorgverstrekker 

heeft zijn eigen beroepsspecifieke taken, maar ook enkele gemeenschappelijke taken, zoals het voorzien in een 

aangename leefomgeving in het ziekenhuis voor de patiënt (Liégeois, 1997). Een duidelijke omschrijving van 

deze beroepsspecifieke taken voor het sociaal werk en mogelijke raakpunten met andere disciplines is in deze 

context gewenst. 

Voor de sociaal werker zelf creëert het een gevoel van identiteit en uniformiteit binnen het specialisme van het 

sociaal werk in ziekenhuizen en zorgt het voor een leidraad voor kwalitatief handelen. Een sociaal werker kan 

er zich ook op beroepen in geval van conflict (Werkgroep ‘sociale dienst in het ziekenhuis’, 2010; NVMW, 

2011). 

Er werden reeds stappen ondernomen in de richting van een duidelijke taakomschrijving. In Nederland werd in 

1947 een beroepsvereniging voor maatschappelijk werk opgericht wat in 1962 leidde tot publicatie van de 

eerste beroepscode. In 2011 volgde een beroepscode specifiek voor het ziekenhuis sociaal werk (Jagt, 2006). 

Aan deze beroepscode werd een beroepsprofiel gekoppeld. Een beknopte taakomschrijving is hierin 

opgenomen, maar het profiel is meer een leidraad voor de werkwijze, dan een uniforme omschrijving van het 

takenpakket (NVMW, 2011). 

Een actuele normering 

Naast een duidelijke taakomschrijving is ook een objectieve en geactualiseerde wettelijke normering van 

belang. Er bestaat een wettelijke normering voor de toewijzing van sociaal werkers in een psychiatrisch 

ziekenhuis voor A, T, K en SP-psychogeriatrische diensten.  

Zo dient onder andere 1 VTE
2 

sociaal werker per 60 patiënten voor een A-dienst, 1 per 120 voor een T-dienst en 

1 per 20 voor een K-dienst aangesteld te worden (Peers, 2001).  

Deze normering dateert echter van 1974 en is niet aangepast aan de huidige werking en de maatschappelijke 

context van de GGZ. De erkenning en de werking van de sociale dienst in een ziekenhuis zijn momenteel vaak 

afhankelijk van de visie van de directie en kan dus sterk verschillen van ziekenhuis tot ziekenhuis (Peers, 2001; 

werkgroep ‘sociale dienst in het ziekenhuis’, 2010). 

                                                                 
 
2
 VTE= Voltijds equivalent  
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Een adequate financiering 

Tot slot wordt ook de noodzaak voor een adequate financiering duidelijk. Algemeen kan gesteld worden dat de 

financiering van de geestelijke gezondheidszorg gestoeld is op verouderde criteria, zoals het aantal bedden en 

de bezettingsgraad. Het merendeel van de middelen gaat naar residentiële zorg (80%,) terwijl reeds lang de 

vraag gesteld wordt naar meer gemeenschapsgerichte zorg (Van Herck & Van De Cloot, 2013). In plaats van een 

herziening van het huidige kader, wordt het bestaande kader aangevuld met regels en uitzonderingen en 

worden projecten opgemaakt om hieraan tegemoet te komen. Nieuwe initiatieven worden echter niet 

structureel ingebed en gefinancierd, maar blijven steken in de pilootfase (Cools, 2006). 

De financiering specifiek voor de sociale dienst voor patiënten is vrij onduidelijk, maar is uiteindelijk onder te 

brengen onder het deel B1 van het Budget van Financiële Middelen, onder de administratieve kosten (K.B. 

Betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget financiële middelen van de ziekenhuizen, 2002, 

Hoofdstuk V, art. 12§2). Het vastgelegde budget is terug te brengen op een historische reële basis die teruggaat 

tot de jaren 1979 en 1981. Een forfaitaire aanpassing zou tegemoet moeten komen aan enkele bijkomende 

lasten, maar is weinig toereikend en niet aangepast aan de huidige context (Housen, 2004). Enkele 

zorgvernieuwingsprojecten, zoals ontslagmanagement, zorgden voor extra financiering en hierdoor de 

mogelijkheid om ½ VTE sociaal werker extra aan te stellen. De financiering van dergelijke projecten gebeurt 

echter laattijdig en is veelal ontoereikend (werkgroep ‘sociale dienst in het ziekenhuis’, 2010, Housen, 2004).  

De werkgroep ‘sociale dienst in het ziekenhuis’ adviseert om te zoeken naar betrouwbare, valide en vlot 

beschikbare gegevens die een reële indicator zijn van de omvang en de kosten van de sociale opdracht in een 

ziekenhuis (werkgroep ‘sociale dienst in het ziekenhuis’, 2010). 

 

1.4. Naar een objectieve omkadering voor het sociaal werk 
 

Om tot een objectieve en actuele omkadering van het sociaal werk in ziekenhuizen te komen, zijn een aantal 

basisparameters nodig, zoals omschreven in voorgaand punt. Er dient met andere woorden nagegaan te 

worden wat het sociaal werk in ziekenhuizen inhoudt en hoeveel sociaal werk er nodig is om een kwalitatieve 

dienstverlening te kunnen leveren. 

In België bestaat echter geen onderzoek naar parameters voor de objectieve allocatie van sociaal werkers. 

In andere landen werd wel reeds rond classificatie van de sociaal werk taken en het berekenen van een 

werklastmaat als basis voor de allocatie van financiële en humane middelen gewerkt.  

Voor de omschrijving van deze methoden wordt verwezen naar het onderzoek in algemene en universitaire 

ziekenhuizen (De Bodt, 2012). 

De onderzoeken zijn ofwel niet toepasbaar op de (volledige) ziekenhuiscontext of er wordt te weinig rekening 

gehouden met de complexiteit van het sociaal werk. 
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Hoofdstuk 2: Doelstellingen 
 

Na analyse van de literatuur blijkt dat het sociaal werk door maatschappelijke evoluties de laatste decennia 

sterke veranderingen kent. Het kader (Zie 1.3.) waarbinnen het sociaal werk dient te functioneren is echter 

weinig omschreven of sterk verouderd. 

In navolging van het onderzoek in universitaire, algemene, geriatrische en gespecialiseerde ziekenhuizen (Fruyt 

et al., 2010; De Bodt et al., 2012), heeft dit onderzoek rechtstreeks tot doel het huidige takenpakket van de 

sociaal werkers in psychiatrische ziekenhuizen in kaart te brengen. Dit takenpakket wordt afgewogen 

tegenover het belang die sociaal werkers aan deze taken hechten en de tijd die zij investeren in deze taken. 

Naast het takenpakket worden ook een aantal beïnvloedende factoren op de werklast van sociaal werkers in 

psychiatrische ziekenhuizen in rekening gebracht. 

Dit onderzoek levert een basis voor verder onderzoek naar het ontwikkelen van een sturingsinstrument om de 

werklast van de sociaal werker in ziekenhuizen in te schatten. Dergelijk instrument kan gehanteerd worden om 

de allocatie van sociaal werkers binnen een ziekenhuis meer transparant en op een meer objectieve basis te 

laten verlopen. 
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Hoofdstuk 3: Organisatie en uitvoering van het onderzoek 
 

In dit hoofdstuk wordt de aansturing en samenstelling van de onderzoeksteams omschreven, de fasen die in 

het onderzoek doorlopen werden en tot slot de steekproef selectie en samenstelling. 

 

3.1. Onderzoeksteams 
 

De aansturing, organisatie en opvolging van het onderzoek kan als volgt geschematiseerd worden: 

Figuur 1: Samenstelling onderzoeksteams 

 

 

Dit onderzoek werd uitgewerkt vanuit twee onderzoeksteams vertrekkende vanuit het UZ Gent onder leiding 

van Patricia Fruyt, in samenwerking met het onderzoeksteam van de universiteit van Luik onder leiding van 

professor Christiane Gosset. Eén team stond in voor de Nederlandstalige psychiatrische ziekenhuizen en één 

team voor de Franstalige psychiatrische ziekenhuizen in België. Inhoudelijk bestonden deze teams uit een 

projectleider en een coördinator die ondersteund kon worden door een projectmedewerker. Beide teams 

werkten gedurende het proces van het onderzoek in overleg met elkaar samen. De resultaten en discussie per 

landsgedeelte werden door elk onderzoeksteam apart omschreven. 

 Onderzoeksteam 1: Universitair ziekenhuis Gent 

o Projectleider: Patricia Fruyt 

o Supervisor: Griet De Bodt 

o Coördinator: Marieke Desmet 
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 Onderzoeksteam 2: Universiteit Luik 

o Projectleider: Prof. Dr. Christiane Gosset 

o Coördinator: Sam Delye 

o Projectmedewerker: Aurélie Londot  

Beide projectleiders en de supervisor voor het Nederlandstalig landsgedeelte stonden in voor de opvolging, 

bijsturing en evaluatie van het onderzoek. Verder gaven zij inhoudelijke input, goedkeuring met betrekking tot 

opgemaakte documenten, rapporten en instrumenten en hadden zij een faciliterende rol. 

De coördinatoren in beide landsgedeelten vormden het aanspreekpunt voor de deelnemende psychiatrische 

ziekenhuizen. Zij stonden in voor de algemene organisatie, coördinatie en opvolging van het onderzoek. Zij 

stonden ook in voor de voorbereidingen met betrekking tot en het uitwerken van de literatuurstudie, het 

opmaken van vragenlijsten, een handleiding, analysetabellen en andere instrumenten. Verder analyseerden zij 

de bevraagde data, rapporteerden zij de resultaten en communiceerden zij deze naar de stuurgroep. 

De projectmedewerkers ondersteunden de coördinatoren bij de uitwerking, organisatie en opvolging van het 

onderzoek. 

Het onderzoek werd verder ondersteund door een stuurgroep bestaande uit beide onderzoeksteams, 

dienstverantwoordelijken en sociaal werkers in psychiatrische ziekenhuizen uit beide landsgedeelten en een 

coördinator van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Deze stuurgroep gaf 

een inhoudelijk bijdrage aan het onderzoek vanuit hun expertise van het sociaal werk. Ze gaven hun advies 

i.v.m. de aanpak van het onderzoek, vragenlijsten, timing, evalueerden rapporten en resultaten en zochten 

mee naar oplossingen bij eventuele struikelblokken. 

De stuurgroepleden werden geselecteerd op basis van de spreiding in het landsgedeelte, variatie in specificiteit 

van het ziekenhuis (openbaar, privaat, universitair, aanwezigheid van specifieke afdelingen zoals K-diensten, 

forensische diensten, gezinsverpleging,…) en positie in het ziekenhuis (dienstverantwoordelijken, 

vakgroepcoördinatoren, ervaring,…) 

 Vertegenwoordiging van het Nederlandstalig landsgedeelte in de stuurgroep: 

o Onderzoeksteam 1 

o Jessica Kellner: Psychiatrisch centrum Sint-Amandus, Beernem 

o Kristine Van de Vijver: Psychiatrisch centrum Dr. Guislain, Gent 

o Marietje Van Der Veken: Psychiatrisch centrum Caritas, Melle/Merelbeke 

o Jenny Vanormelingen: Psychiatrisch centrum Sint-Norbertushuis, Duffel 

o Petra Saenen en Liesbeth Vaes: Openbaar psychiatrisch centrum, Geel 

o Esther van Reeth: Universitair psychiatrisch centrum Sint-Jozef, Kortenberg 

o Coördinator FOD volksgezondheid en leefmilieu: Jelle Osselaer 
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 Vertegenwoordiging van het Franstalige landsgedeelte in de stuurgroep: 

o Onderzoeksteam 2 

o Jacques Van Geel: La Petite maison, Chastre 

o Françoise Theys: Clinique Sans Souci, Brussel 

o Nadine Cuyvers en Nathalie Bosmans: Intercommunale de Soins Spécialisés de Liège (ISoSL)- 

Site du Petit Bourgogne et site Agora, Luik 

o Christine Maes: Hôpital neuro-psychiatrique Saint-Martin, Dave 

o Martine Depuers: Centre Hospitalier  Psychiatrique du Chêne aux Haies, Bergen 

o Katty Clarenne: Institut neuro-psychiatrique La Clairière, Bertrix 

o Gabrielle Deckers: Clinique Psychiatrique des Frères Alexiens, Henri-Chapelle 

o Coördinator FOD volksgezondheid en leefmilieu: Jelle Osselaer 

Naast de stuurgroep werd voor ondersteuning rond de methodologische uitwerking van het onderzoek en bij 

de verwerking van de resultaten, beroep gedaan op prof. dr. Ann Van Hecke en dr. Dries Myny, verbonden aan 

de afdeling Verplegingswetenschappen van de vakgroep maatschappelijke gezondheidkunde van de 

universiteit Gent. 

Het Franstalige onderzoeksteam deed beroep op Isabelle Heyden, een inhoudelijke experte psychiatrisch 

sociaal werk, om hen te ondersteunen op het vlak van de typische aspecten van het sociaal werk. 

Tot slot werd een begeleidingscomité vanuit de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 

Leefmilieu samengesteld, de contactpersoon hierbij was Jelle Osselaer. Volgende taken werden door het 

begeleidingscomité opgenomen: 

- De richtlijnen van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid - die een impact kunnen hebben 
op het ondernomen onderzoek of de doelstellingen ervan - doorsturen. 

- De overdracht van de gegevens van en de relaties met de verschillende diensten van de FOD 
vergemakkelijken. 

- Opvolging van de stand van zaken. 

- Het onderzoek coördineren met elk ander onderzoek betreffende gelijkaardige en/of complementaire 
onderwerpen. 
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3.2. Onderzoeksverloop 
 

Het verloop van het onderzoek kan als volgt schematisch voorgesteld worden: 

Figuur 2: schema onderzoeksverloop 

 

Het onderzoek kent twee fasen. 

In de eerste fase werd een literatuurstudie uitgevoerd, werd de steekproef bepaald en werden de 

deelnemende ziekenhuizen geïnformeerd. Vervolgens werden 

variabelen van de ziekenhuizen en sociale diensten/vakgroepen sociaal werk bevraagd en werd een 

inventarisatie van taken sociaal werk in psychiatrische ziekenhuizen opgemaakt.  

In de tweede fase werd de handleiding met een definiëring van de taken sociaal werk in het ziekenhuis – zoals 

opgesteld in het onderzoek in algemene en universitaire ziekenhuizen – aangepast aan de situatie voor sociaal 

werkers in psychiatrische ziekenhuizen. Om na te gaan of alle sociaal werkers een uniform begrip van deze 

handleiding hadden, werd een test bij alle deelnemers afgenomen. 

Vervolgens werden drie bevragingen uitgevoerd. In de eerste bevraging werd de belangrijkheid die sociaal 

werkers aan hun taken geven, nagegaan. De tweede bevraging omvatte het registreren van de frequentie van 

de uitgevoerde taken en de tijdsinvestering. Tot slot werd in een derde bevraging de factoren die een invloed 

hebben op de werklast in kaart gebracht. 

Het onderzoek ging van start in 2008 en werd reeds doorlopen in universitaire, algemene, geriatrische en 

gespecialiseerde ziekenhuizen. Enkel door bevraging van alle ziekenhuissettings kon het volledige sociaal werk 

in ziekenhuizen in kaart gebracht worden. 

 

 

 

Fase 1  
( selectie steekproef, 

literatuurstudie, contact name 

ziekenhuizen, in kaart brengen 

demografische variabelen, …) 

Inventarisatie 

taken sociaal 

werk 

Fase 2 

( Opmaken handleiding, testen, 

…) 

+ Tussentijdse rapportage 

Vragenlijst 

belangrijkheid 

Registratie 

frequentie en 

duur 

Vragenlijst 

beïnvloedende 

factoren 

 

Eindrapport 
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Het doorlopen van de fasen in de verschillende ziekenhuissettings kan als volgt geschematiseerd worden: 

Figuur 3: Onderzoeksverloop per ziekenhuissetting 
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3.3. Steekproef selectie 

In totaal zijn er in België 65 psychiatrische ziekenhuizen (= de populatie, zie tabel 1).  

Tabel 1: Populatie psychiatrische ziekenhuizen in België opgedeeld volgens de strata landsgedeelte, grootte van het 
ziekenhuis en het statuut van het ziekenhuis 

Landsgedeelte 
Aantal 

Ziekenhuizen 

Openbaar 
Aantal 

Ziekenhuizen 

Privaat 
Aantal 

ziekenhuizen < 300 
Bedden 

≥ 300 
Bedden 

< 300 
Bedden 

≥ 300 
bedden 

Nederlandstalig 
38 

(58%) 
2 

(67%) 
1 

(33%) 
3 

(8%) 
22 

(63%) 
13 

(37%) 
35 

(92%) 

Franstalig 
27 

(42%) 
2 

(33%) 
4 

(67%) 
6 

(22%) 
19 

(90%) 
2 

(10%) 
21 

(78%) 

Totaal 65 4 5 9 41 15 56 

 

In navolging van het onderzoek in algemene, gespecialiseerde en geriatrische ziekenhuizen, werd een 

gerandomiseerde, gestratificeerde, proportionele steekproef van 40 ziekenhuizen getrokken (De Bodt, 2012). 

Gerandomiseerd houdt in dat het trekken van de steekproef volledig op objectieve basis gebeurde. De 

geselecteerde ziekenhuizen werden telkens op willekeurige wijze uit de populatie getrokken, waardoor ieder 

ziekenhuis evenveel kans had om geselecteerd te worden (De Moor & Van Maele, 2008). Om deze 

randomisatie uit te voeren, werd de steekproef getrokken met de hulp van het statistische 

verwerkingsprogramma SPSS 19.  

Verder zijn er in de verschillende ziekenhuizen een aantal karakteristieken (= strata) te vinden, die een 

belangrijke invloed kunnen hebben op de resultaten van het onderzoek. Daarom werd er bij het trekken van de 

steekproef rekening gehouden met deze karakteristieken van de populatie. Zo kunnen nadien vergelijkingen op 

basis van deze kenmerken gemaakt worden en kunnen er statistisch relevante uitspraken over gedaan worden 

(De Moor & Van Maele, 2008). 

Van volgende strata werd verwacht dat zij een invloed zouden hebben op de resultaten van het onderzoek: 

 Landsgedeelte: Nederlandstalig/Franstalig 

 Statuut: Openbaar/Privaat 

 Grootte (o.b.v. erkenning van bedden): <300 bedden/≥300 bedden 

Deze strata werden weerhouden - na overleg met de stuurgroep (d.d. 21 december 2011) - omdat deze 

vermoedelijk een invloed hebben op de werking van de sociaal werker.  

Enkele andere karakteristieken werden ook belangrijk bevonden, zoals het soort afdelingen in een ziekenhuis 

en de ligging van het ziekenhuis in een landelijke of stedelijke omgeving, maar het was niet mogelijk om deze 

als stratum in het onderzoek op te nemen. Voor deze laatste bestaat nog geen eenduidige maat om dit 

criterium te bepalen. Er kan enkel uitgegaan worden van de bevolkingsdichtheid, maar deze maat houdt geen 

rekening met het al dan niet aanwezig zijn van voorzieningen in de omgeving van het ziekenhuis (Lenders et al., 

2005).  
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Tot slot werd, naast gerandomiseerd en gestratificeerd, de steekproef op proportionele wijze getrokken. Dit 

houdt in dat de verhouding tussen de steekproefgrootte en de populatie in elk stratum gelijk blijft (De Moor & 

Van Maele, 2008).
3
 

 

3.4. Steekproef  
 

Na selectie van de ziekenhuizen, werden de Nederlandstalige ziekenhuizen telefonisch gecontacteerd met een 

vraag tot deelname. Bij contact werd een korte toelichting van het onderzoek gegeven met de te verwachten 

inspanningen voor de deelnemende sociaal werkers. Nadien werd een informatiebrief via mail naar de 

contactpersoon opgestuurd. Het Franstalige onderzoeksteam opteerde om de directie van de ziekenhuizen 

eerst schriftelijk aan te schrijven en na een week telefonisch contact op te nemen met de contactpersoon. Ook 

de contactpersonen van deze ziekenhuizen ontvingen een informatiebrief (Zie bijlage 2). 

Verder ontvingen alle ziekenhuizen een toestemmingsformulier tot deelname (zie bijlage 3), zodat deelname 

schriftelijk bevestigd kon worden. Indien zij niet wensten deel te nemen, werd het volgende ziekenhuis in de at 

random opgestelde lijst gecontacteerd. 

 

3.4.1. Algemene kenmerken van de steekproef 

 

In navolging van het onderzoek in algemene ziekenhuizen, werd geopteerd om een steekproef van 40 

ziekenhuizen te trekken. Rekening houdend met de proportionele samenstelling van de strata, werd de 

steekproef zoals omschreven in tabel 2 vooropgesteld. 

Tabel 2: Vooropgestelde steekproef van de psychiatrische ziekenhuizen in België 

Landsgedeelte 
Aantal 

Ziekenhuizen 

Openbaar 
Aantal 

Ziekenhuizen 

Privaat 
Aantal 

Ziekenhuizen < 300 
Bedden 

≥ 300 
Bedden 

< 300 
Bedden 

≥ 300 
bedden 

Nederlandstalig 
23 

(58%) 
1 

(67%) 
1 

(33%) 
2 

(8%) 
13 

(63%) 
8 

(37%) 
21 

(92%) 

Franstalig 
17 

(41%) 
1 

(33%) 
3 

(67%) 
4 

(23%) 
12 

(90%) 
1 

(8%) 
13 

(76%) 

Totaal 40 2 4 6 25 9 34 

 

In het Franstalige landsgedeelte werd het vooropgestelde aantal ziekenhuizen voor dit onderzoek niet 

verkregen (zie tabel 2). Veertien Franstalige ziekenhuizen stemden in om deel te nemen aan de 

informatiesessie. Eén ziekenhuis heeft uiteindelijk toch niet aan de informatiesessie deelgenomen en 

reageerde ook niet op de oproepen van het onderzoeksteam. Dertien Franstalige en 23 Nederlandstalige 

ziekenhuizen participeerden uiteindelijk aan het onderzoek (Zie tabel 3).  

 

 

 

                                                                 
3
 Er zijn bijvoorbeeld 39 Nederlandstalige en 27 Franstalige ziekenhuizen of ook wel 59% en 41% van de populatie. De 

steekproef op basis van landsgedeelte ziet er dan ook als volgt uit: 24 Nederlandstalige ziekenhuizen (of 59% van de 40) en 
16 Franstalige (of 41% van de 40). 



21 
 

Tabel 3: Uiteindelijke steekproef van de psychiatrische ziekenhuizen in België 

Landsgedeelte 
Aantal 

Ziekenhuizen 

Openbaar 
Aantal 

Ziekenhuizen 

Privaat 
Aantal 

Ziekenhuizen < 300 
Bedden 

≥ 300 
Bedden 

< 300 
Bedden 

≥ 300 
bedden 

Nederlandstalig 
23 

(58%) 
1 

(67%) 
1 

(33%) 
2 

(8%) 
13 

(63%) 
8 

(37%) 
21 

(92%) 

Franstalig 
13 

(35%) 
0 

(0%) 
3 

(67%) 
3 

(18%) 
9 

(69%) 
1 

(8%) 
10 

(59%) 

Totaal 36 1 4 5 22 9 31 

 

Deelname Franstalige ziekenhuizen  

Dertien Franstalige ziekenhuizen doorliepen het inventariseren van activiteiten sociaal werk in psychiatrische 

ziekenhuizen. Drie ziekenhuizen stopten met het onderzoek bij het testen van de handleiding. Het 

onderzoeksteam stuurde hierna een mail met de vraag om hun beslissing te motiveren (Zie bijlage 10). Deze 

mail werd niet beantwoord. Tien ziekenhuizen namen uiteindelijk deel aan de verdere stappen in het 

onderzoek tot aan het einde van het onderzoek.  

 

De overblijvende tien ziekenhuizen bestonden uit 3 openbare en 7 private ziekenhuizen en 6 kleine en 4 grote 

ziekenhuizen. 

 

3.4.2. Informatiesessies 

 

Bij de opstart van het onderzoek werden informatiesessie(s) gehouden (4 Nederlandstalige en 1 Franstalige). 

Alle contactpersonen kregen - al dan niet samen met één of meerdere collega’s sociaal werk - uitleg over het 

onderzoek (de doelstelling, de achtergrond, de fasen,…) en de verwachte bijdrage van de sociaal werkers in het 

onderzoek. Hierbij werd gelegenheid geboden om vragen te stellen.
4
  

De deelnemers aan de informatiesessie ontvingen een documentatiemap met een planning, de werkwijze voor 

het invullen van de inventarisatie (zie bijlage 5) – de eerste stap in het onderzoek - en een PowerPoint 

presentatie waarin het onderzoek uitgelegd werd. Voor de contactpersonen werd ook nog een werkwijze voor 

het invullen van een vragenlijst i.v.m. demografische factoren van het ziekenhuis en de sociale dienst 

meegegeven (Zie bijlage 5). Na de informatiesessie werden alle documenten elektronisch ter beschikking van 

de contactpersonen gesteld. 

Er werd aan de contactpersonen gevraagd om aan alle sociaal werkers in het ziekenhuis een duiding te geven 

over de inhoud van het onderzoek en de verwachte betrokkenheid van alle sociaal werkers. 

 

                                                                 
4
 Deze informatiesessies gingen door tussen februari en maart 2012.i 
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3.4.3. Kenmerken van de respondent/het ziekenhuis/de sociale dienst 

 

Bij aanvang van het onderzoek in de psychiatrische ziekenhuizen werden karakteristieken van de 

respondent/contactpersoon, van het ziekenhuis en van de sociale dienst in kaart gebracht.
5
 

Volgende zaken werden bevraagd: 

- Respondent: Geslacht, leeftijd, functie, diploma’s, anciënniteit. 

- Ziekenhuis: Naam ziekenhuis, postcode, aantal campi, aantal sociaal werkers die 

campusoverschrijdend werken, aanwezige soorten diensten. 

- Sociale dienst: centrale of decentrale dienst, plaats in het organigram, soort leidinggevende 

(hiërarchisch, functioneel en/of operationeel) en opleiding van de leidinggevende, aanwezigheid van 

een vakgroep en vakgroep coördinator, aantal VTE sociaal werkers voor de dienst en hun financiering, 

administratieve medewerkers verbonden aan de dienst, samenstelling van de dienst (geslacht en 

opleiding), eventuele bijkomende functies die sociaal werkers in dat ziekenhuis opnemen. 

Van de 36 verstuurde vragenlijsten, werden er 35 terug ontvangen (response rate van 97%), 23 uit het 

Nederlandstalig landsgedeelte (response rate 100%) en 12 uit het Franstalige landsgedeelte (response rate 

92%).  

Kenmerken van respondent 

Van de 35 ontvangen vragenlijsten, werden er 32 ingevuld door een respondent met een opleiding als sociaal 

werker. Drie respondenten zijn geen sociaal werker.  

Vierentwintig respondenten zijn sociaal werk verantwoordelijken, 11 respondenten zijn sociaal werkers van de 

equipe (Zie tabel 4).  

Tabel 4: Functie en anciënniteit van de respondent 

Functie 

Anciënniteit 

0-4 
jaar 

5-9 
jaar 

10-14 
jaar 

14-15 
jaar 

15-19 
jaar 

≥20 
jaar 

Onbekend Totaal 

Sociaal werker 2 2 3 0 0 2 1 10 

Diensthoofd met een opleiding 
sociaal werk 

13 3 1 0 0 4 0 21 

Diensthoofd met een andere 
opleiding dan sociaal werk 

0 1 2 0 0 0 0 3 

Onbekend 
0 0 0 0 0 0 1 1 

Totaal 
15 6 6 0 0 6 2 35  

 

                                                                 
5
 Bij aanvang van het onderzoek dienden de contactpersonen een vragenlijst ivm de demografische variabelen van zichzelf, 

het ziekenhuis en de sociale dienst/vakgroep sociaal werk in te vullen. Deze contactpersonen worden hier omschreven als 
de respondenten. 
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Kenmerken van het ziekenhuis  

De spreiding per provincie van de psychiatrische ziekenhuizen wordt in tabel 5 aangegeven. Twee provincies 

zijn niet vertegenwoordigd in de steekproef, namelijk Antwerpen en Luxemburg. In Luxemburg is er één 

psychiatrisch ziekenhuis. Dit ziekenhuis was niet in de mogelijkheid om deel te nemen. In de provincie 

Antwerpen werden drie van de vijf ziekenhuizen getrokken uit de steekproef en gecontacteerd voor deelname. 

Deze ziekenhuizen konden niet aan dit onderzoek deel nemen omwille van de te hoge werklast op dat 

moment. 

Tabel 5: Aantal psychiatrische ziekenhuizen per provincie voor de steekproef en voor de totale populatie 
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Aantal in de 
steekproef 

5 6 0 6 5 4 5 1 2 2 0 

Totaal aantal in de 
populatie 

7 11 5 6 8 8 7 4 3 5 1 

 

Van de 35 psychiatrische ziekenhuizen, beschikken er 7 over meerdere campi (zie tabel 6). In drie van deze 

ziekenhuizen werken sociaal werkers ook campusoverschrijdend. Dit gaat over 35 sociaal werkers (35/332 

sociaal werkers of 10,5% van alle sociaal werkers in de steekproef). 

Tabel 6: Aantal ziekenhuizen met één campus of meerde campi 

Aantal ziekenhuizen met één of meerdere campi 

Aantal campi 1 2 3 4 

Aantal ziekenhuizen 28 4 2  1 

 

De verdeling van de soorten diensten ziet er als volgt uit: 

Tabel 7: Aantal ziekenhuizen met een X-dienst 

Soort afdeling Aantal 

ziekenhuizen 

A dienst (Observatie en behandeling, volledige hospitalisatie (d+n)) 28 

A1 dienst (observatie en behandeling, partiële daghospitalisatie) 26 

A2 dienst (observatie en behandeling, partiële nachthospitalisatie) 24 

T dienst (Behandeling, volledige hospitalisatie (d+n)) 27 

T1 dienst (Behandeling, partiële daghospitalisatie) 24 

T2 dienst (Behandeling, partiële nachthospitalisatie) 22 

IB (SGA) dienst (intensieve behandeling van sterk gedragsgestoorde en/of agressieve patiënten ) 6 

K dienst (kinderen en jongeren, volledige hospitalisatie (d+n)) 14 

K1 dienst (Kinderen en jongeren, partiële daghospitalisatie) 11 

K2 dienst (Kinderen en jongeren, partiële nachthospitalisatie) 9 

TFB dienst (gezinsverpleging bedden) 1 

TFP dienst (gezinsverpleging plaatsen) 1 

S6 dienst (gespecialiseerde dienst voor psychogeriatrie) 8 

Tg dienst (dienst neuro-psychiatrie voor behandeling geriatrische patiënten) 8 
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Naast deze afdelingen beschikken sommige ziekenhuizen over specifieke forensische afdelingen, zoals 

afdelingen voor internering/ afdelingen voor sociaal verweer, forensische kinderpsychiatrie, forensische 

dagcentra,… 

Kenmerken van de sociale dienst/het sociaal werk  

In 23 van de 35 psychiatrische ziekenhuizen (66%) is er geen centraal aangestuurde sociale dienst. De meeste 

sociaal werkers werken gedecentraliseerd, wat inhoudt dat zij hiërarchisch toegewezen zijn aan een afdeling en 

vanuit het afdelingsteam de patiënten begeleiden. Acht ziekenhuizen (23%) werken met een centraal 

aangestuurde sociale dienst. Twee ziekenhuizen (6%) werken ofwel met een tussenvorm of zijn in een 

overgangsfase van een gecentraliseerde naar een gedecentraliseerde dienst. Van twee ziekenhuizen is de 

structuur van de dienst niet gekend. 

Bij situering in het organigram valt het sociaal werk in de meeste gevallen onder de paramedische directie of de 

directie verpleegkunde. Hiernaast kan het sociaal werk ook gesitueerd worden onder de algemene directie, de 

medische directie, de directie patiëntenzorg en het departement financiën en administratie (zie tabel 8). Bij 

negen ziekenhuizen werden uiteenlopende mogelijkheden opgegeven en in 2 ziekenhuizen was de plaats in het 

organigram niet geweten of niet opgegeven. 

Tabel 8: Situering van het sociaal werk in het organigram 

Departement Aantal 

Paramedische directie 12 

Directie verpleegkunde 6 

Algemene directie 2 

Medische directie 1 

Directie patiëntenzorg 2 

Financiën en administratie 1 

Andere 9 

Niet geweten/ niet opgegeven 2 

 

Ook de leidinggevende structuur van het sociaal werk werd bevraagd. De aansturing van sociaal werkers kan 

vanuit drie functies gebeuren: hiërarchisch, operationeel en functioneel.
6
  

De leidinggevende aansturing van de sociaal werkers blijkt vooral op hiërarchische wijze te gebeuren (24 van 

de 35 ziekenhuizen). In veertien ziekenhuizen wordt het sociaal werk ook door een operationeel 

leidinggevende aangestuurd en in tien ziekenhuizen door een functioneel leidinggevende.  

In 12 ziekenhuizen is er enkel een hiërarchisch leidinggevende, in vijf ziekenhuizen kent het sociaal werk enkel 

een operationeel leidinggevende en in 1 ziekenhuis enkel een functioneel leidinggevende. Van vijf ziekenhuizen 

is de leidinggevende structuur van het sociaal werk niet gekend. 

Vooral functioneel leidinggevenden volgden een opleiding sociaal werk (90%). Voor de operationeel 

leidinggevenden volgden 64% een opleiding sociaal werk en 37% voor de hiërarchisch leidinggevenden. 

                                                                 
6
 Hiërarchisch: De leidinggevende is de eindverantwoordelijke voor zowel de uitvoering van het werk, de 

personeelsaspecten en de organisatie.  

Operationeel: De leidinggevende  staat in voor de operationele werkuitvoering, zonder te beschikken over permanente 

formele hiërarchische bevoegdheden. De taken van deze persoon houden onder andere werktoedeling, coördinatie en 

werkopvolging in.  

Functioneel: De leidinggevende handelt vanuit een bepaalde deskundigheid of functie. Er worden dwingende 

vaktechnische aanwijzingen aan niet-ondergeschikte medewerkers gegeven. 
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In 27 van de 35 ziekenhuizen is een vakgroep aanwezig. Bij 22 van deze vakgroepen is een vakgroepcoördinator 

aanwezig. 

Sociaal werkers uit 18 ziekenhuizen kunnen beroep doen op administratieve ondersteuning. Slechts in vier van 

deze ziekenhuizen gaat het om een administratief medewerker uitsluitend voor de sociaal werkers. In 17 

ziekenhuizen was er geen administratieve ondersteuning ter beschikking voor het sociaal werk. 

Uit de demografische samenstelling van de dienst/vakgroep blijkt dat een sociale dienst voornamelijk uit 

vrouwen bestaat (276 of 83% tegenover 56 of 17% mannen). Het gaat vooral om mensen met een diploma 

maatschappelijk werk (303 of 92% tegenover 27 of 8% sociaal verpleegkundigen). Het aantal sociaal werkers in 

een ziekenhuis varieert tussen 1 en 31, met een gemiddelde
7
 van 9,5 en een mediaan

8
 van 9. 

Tot slot worden naast de taken sociaal werk, in sommige ziekenhuizen ook nog andere taken opgenomen door 

sociaal werkers: 

 Coördinatie van de interculturele bemiddeling (n
9
=10) 

 Interculturele bemiddeling (n= 7) 

 Ombudsfunctie (n=3) 

 Specifiek interne ombudsfunctie (n=1) 

 Psychotherapie (n=10) 

 Patiëntenadministratie (n= 10) 

 Sociale dienst voor het personeel (n=1) 

 Morele, godsdienstige en filosofische bijstand (n=2) 

 Andere: Leefgroepcoördinatie, vorming-, training en opleidingsmedewerker, Public relations, 
contextwerk, vooropname,… (n= 6)  

 

3.4.4. Karakteristieken van de deelnemers 

 
In 3.4.3. werden kenmerken van de respondenten (contactpersonen), het ziekenhuis en de sociale 
dienst/vakgroep aangeven. In tabel 9 wordt een demografische weergave van de deelnemende sociaal werkers 
in het onderzoek gegeven. Deze demografische variabelen werden bevraagd bij de vragenlijst belangrijkheid. 

Alle vragenlijsten dienden telkens ingevuld te worden door de sociaal werkers die (semi)residentieel 

praktijkwerk uitvoerden. Sociaal werkers die enkel een ambulante werking opnamen, in een psychiatrisch 

verzorgingstehuis (PVT) werkten of langdurig afwezig waren dienden deze lijst niet in te vullen. Sociaal werkers 

met een ambulante of PVT werking werden niet in het onderzoek opgenomen, aangezien er voor hen andere 

financiering- en normeringregels gelden. Hun werking kan dus niet opgenomen worden om een objectievere 

en transparantere financiering en normering voor het sociaal werk in het ziekenhuizen te verkrijgen. Het is 

echter wel aangewezen om het perspectief van deze werking in ander onderzoek op te nemen.  

Sociaal werkers die een takenpakket in vervanging op zich namen of sociaal werkers die recent in het 

ziekenhuis gestart waren, dienden de inventarisatie activiteiten sociaal werk in psychiatrische ziekenhuizen en 

                                                                 
7
 Gemiddelde= de som van alle getallen gedeeld door het aantal getallen bijv. 1 1 1 2 3 3 3 4 5 5 5 6 7 7 8  het gemiddelde 

= 4,1 
8
 Mediaan= het midden van alle getallen. Bijv. 1 1 1 2 3 3 3 4 5 5 5 6 7 7 8  de mediaan = 4 

9
 N= het aantal ziekenhuizen waar deze taak door één of meerdere sociaal werkers opgenomen werd. 
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de vragenlijst beïnvloedende factoren in te vullen. Sociaal werkers die het testen van de handleiding niet 

opgenomen hadden, mochten niet deelnemen aan de vragenlijst belangrijkheid en de registratieperiode 

frequentie en duur. 

Tabel 9: Karakteristieken van de deelnemers in het onderzoek 

  Aantal 
Nederlandstalige 

Aantal Franstalige Totaal  
aantal 

Geslacht Man 19 7 26 

Vrouw 149 35 184 

Opleiding Maatschappelijk assistent 152 36 188 

Sociaal verpleegkundige 16 6 22 

Anciënniteit in dit 
ziekenhuis 

 

0-4 jaar 51 13 64 

5-9 jaar 37 7 44 

10-14 jaar 27 7 34 

15-19 jaar 15 7 22 

Meer of gelijk aan 20 jaar 28 8 36 

Anciënniteit binnen de 
functie sociaal werk 

0-4 jaar 43 10 53 

5-9 jaar 41 7 48 

10-14 jaar 28 10 38 

15-19 jaar 16 7 23 

Meer of gelijk aan 20 jaar 33 8 41 

Onbekend 7 0 7 
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Hoofdstuk 4: Fase 1: Inventarisatie activiteiten psychiatrisch sociaal werk 
 

In dit hoofdstuk wordt de methodiek en de resultaten omschreven voor het in kaart brengen van alle 

activiteiten waarrond sociaal werkers in psychiatrische ziekenhuizen werken. 

 

4.1. Inventarisatie van de activiteiten sociaal werk 

4.1.1. Methode  

 

Als eerste stap in dit onderzoek werd nagegaan  welke taken sociaal werkers in psychiatrische ziekenhuizen 

uitvoeren. Hiervoor werd vertrokken vanuit een inventarisatie van taken sociaal werk zoals opgesteld in het 

onderzoek in algemene, geriatrische, gespecialiseerde en universitaire ziekenhuizen (Fruyt et al., 2010). Enkele 

specifieke taken voor psychiatrisch sociaal werk werden vanuit de literatuur aan de lijst toegevoegd. Verder 

werden de definities van de kerntaken als leidraad - zoals gehanteerd in het onderzoek in algemene, 

geriatrische en gespecialiseerde ziekenhuizen - opgenomen. Na deze aanpassingen werd een lijst bekomen die 

onderverdeeld werd in: 

 Patiëntgebonden activiteiten en niet-patiëntgebonden activiteiten; 

 10 patiëntgebonden kerntaken en 2 niet-patiëntgebonden kerntaken;  

 Een opdeling onder de kerntaken tussen methodieken en thema’s; 

 Methodieken omvatten de gehanteerde werkwijze waarop een bepaalde taak rond 

een bepaald thema uitgevoerd wordt. 

Bijv. De methodiek ‘bemiddelen’ kan aangewend worden om hulpverlening te 

bieden rond het thema ‘relatieproblemen’. 

De thema’s zijn alle onderwerpen waar een methodiek op toegepast kan worden.  

 Twee niet-sociaal werk gebonden activiteiten (‘andere’), namelijk dienstverantwoordelijke activiteiten 

en verpleegkundige activiteiten. 

 

Zo werd een initiële lijst bekomen met 56 methodieken en 211 thema’s (Zie bijlage 6). 

Eerste bevraging 

De initiële lijst – opgemaakt in Excel- samen met een werkwijze voor het invullen van deze inventarisatie (Zie 

bijlage 5), werd via mail aan alle contactpersonen bezorgd. Aangezien in het Franstalig landsgedeelte 

aangegeven werd dat niet iedere sociaal werker over een computer kon beschikken, werden ook 

inventarisaties op papier doorgestuurd. 

Bij deze eerste bevraging werd aan de sociaal werkers gevraagd om in de lijst aan te duiden (ja/nee) of zij de 

taak het afgelopen jaar uitgevoerd hadden. Verder was naast iedere kerntaak ruimte voorzien om taken te 

noteren die nog niet in de lijst opgenomen waren. Op het einde van de lijst konden opmerkingen gegeven 

worden.      

Tweede bevraging 

Na de eerste bevraging werd een tweede lijst opgemaakt. Deze omvatte alle taken die volgens de sociaal 

werkers in de eerste lijst ontbraken en de thema’s waarvan het antwoord onvoldoende ingevuld was in de 

eerste bevraging. 
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Ter verduidelijking werd bij de methodieken uit de eerste bevraging een definitie uit het onderzoek in 

algemene, geriatrische, gespecialiseerde en universitaire ziekenhuizen toegevoegd (De Bodt et al., 2012). 

Hierna ontvingen alle deelnemers de tweede inventarisatie (Zie bijlage 6)– bestaande uit de nieuwe en de 

verduidelijkte taken- met een werkwijze via mail (Zie bijlage 5). In het Franstalige landsgedeelte werden ook 

inventarisaties op papier doorgestuurd. De sociaal werkers dienden in deze lijst opnieuw aan te duiden of zij 

een taak het afgelopen jaar uitgevoerd hebben (ja/nee). Bij deze tweede bevraging konden geen bijkomende 

taken meer opgegeven worden.  

Totaal van beide bevragingen 

Na beide bevragingen werden alle taken samengenomen en werd nagegaan hoeveel sociaal werkers een taak 

het afgelopen jaar hadden uitgevoerd (alle ‘ja’-antwoorden, ‘som’), en hoeveel sociaal werkers een antwoord 

op deze vraag gegeven hadden (‘aantal’).  

Vervolgens werd het percentage ‘ja’-antwoorden berekend door het aantal ‘ja’ antwoorden (‘som’) te delen 

door het aantal deelnemende sociaal werkers (= 209 (Ned), 81 (Fr) of 290 (Bel)). Tot slot werd ook een 

gemiddeld percentage ‘ja’ antwoorden berekend door ‘som’ te delen door het aantal sociaal werkers die 

effectief een antwoord op de vraag hebben gegeven (‘aantal’). Dit werd zowel voor de volledige steekproef als 

apart voor het Nederlandstalige en het Franstalige landsgedeelte gedaan (Zie bijlage 7). 

 

4.1.2. Resultaten  

 
Eerste bevraging  

Initieel werd een lijst met 211 thema’s en 56 methodieken voorgelegd aan alle deelnemende sociaal werkers 

(zie bijlage 6). Na de eerste ronde werden in totaal 268 inventarisaties terug ontvangen (198 Nederlandstalige 

of 97% respons en 70 Franstalige of 67% respons). Er diende geen enkel thema uit de lijst geschrapt te worden. 

Hiernaast werden heel wat thema’s opgegeven die niet in de lijst opgenomen waren. De initiële lijst werd op 

basis van de opmerkingen en de aanvullingen herwerkt.  

Tweede bevraging 

Bij de tweede bevraging werd een lijst met 146 nieuwe of verduidelijkte thema’s en opnieuw de 56 

methodieken
10

 voorgelegd (Zie bijlage 6). Ditmaal werden 250 inventarisaties ontvangen (184 Nederlandstalig 

of 90% response rate en 66 Franstalig of 63% response rate). Als redenen voor de lagere response rate bij de 

tweede ronde werd aangegeven dat de sociaal werker uit de eerste ronde langdurig afwezig was door ziekte of 

zwangerschap of dat de sociaal werker niet langer binnen de residentiële setting werkte, maar overgeschakeld 

was op ambulante hulpverlening. In sommige gevallen werd geen reden opgegeven. 

Opnieuw diende dus geen enkele activiteit uit de lijst geschrapt te worden.  

Totaal van beide bevragingen 

In totaal over de twee rondes, namen 290 personen deel aan het inventariseren van de taken sociaal werk in 

psychiatrische ziekenhuizen (209 Nederlandstalige en 81 Franstalige). Er werd een –niet exhaustieve- 

inventarisatie met 12 kerntaken, 56 methodieken, 309 thema’s sociaal werk en 4 andere (niet sociaal werk 

gebonden) activiteiten bekomen (zie bijlage 6). De verdeling van het aantal sociaal werkers die deze taken 

uitvoeren in België, in het Nederlandstalig landsgedeelte en in het Franstalig landsgedeelte, is in bijlage terug te 

vinden (zie bijlage 7). 

                                                                 
10

 Bij de tweede bevraging werden de methodieken verduidelijkt met een definiëring uit de handleiding kerntaken en 
subactiviteiten sociaal werk in ziekenhuizen uit het onderzoek in algemene en universitaire ziekenhuizen. 
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Hieronder worden de tien meest voorkomende en de tien minst voorkomende taken volgens landsgedeelte 

opgesomd (zie tabel 10 en tabel 11). Het gaat hierbij om zeer specifieke invullingen van het psychiatrisch 

sociaal werk. De overkoepelende methodieken en kerntaken werden in deze rangorde niet opgenomen. 

De top 10 van de activiteiten is vrij gelijklopend over de landsgedeeltes. De taken zijn vooral gebonden aan 

resocialisatie en overleg/besprekingen met familie en andere professionelen (Zie tabel 10). 

De laatste 10 van de activiteiten is iets minder gelijklopend en omvat vooral specifieke medische taken (bijv. 

‘het voorzien in parenterale voeding’) en weinig voorkomende praktische taken (zoals het regelen van een 

huwelijk vanuit een ziekenhuis). Eén thema werd door geen enkele Franstalige sociaal werker ingevuld, 

namelijk ‘kosten ten laste van het ministerie van justitie i.h.k.v. gedwongen opname’ (Zie tabel 11). 

Tabel 10: Top 10 van de specifieke taken volgens landsgedeelte 

Top 10 specifieke taken voor België11 

  
 Taken 

Aantal 
Bel 

Som 
Bel 

% Bel 
Gem % 

Bel 

1 Sociale netwerken en sociale contacten helpen opbouwen 286 281 96,9% 98,3% 

2 Resocialisatie en reïntegratie 285 276 95,2% 96,8% 

3 Dienst maatschappelijk werk (CAW, OCMW, ander ziekenhuis, gemeenten,…) 265 267 90,3% 98,9% 

4 Casusbespreking met andere disciplines 267 259 89,3% 97,0% 

5 Familiegesprekken 285 258 89,0% 90,5% 

6 Deelname aan patiëntgebonden interdisciplinair overleg/teamvergaderingen 264 255 87,9% 96,6% 

7 Justitie en rechtbanken (vredegerecht, jeugdrechtbank, arbeidsrechtbank,…) 267 253 87,2% 94,8% 

8 Overleg afdelingswerking, visie, evaluatie 267 249 85,9% 93,3% 

9 Overleg met patiënt en/of familie/mantelzorgers/belangrijke derden 255 247 85,2% 96,9% 

10 Kennismakingsgesprek met de patiënt 246 244 84,1% 99,2% 

Top 10 specifieke taken voor het Nederlandstalige landsgedeelte 

  
  Taken 

Aantal 
Ned 

Som 
Ned 

% Ned 
Gem % 

Ned 

1 Sociale netwerken en sociale contacten helpen opbouwen 208 204 97,6% 98,1% 

2 Resocialisatie en reïntegratie 207 200 95,7% 96,6% 

3 Deelname aan patiëntgebonden interdisciplinair overleg/teamvergaderingen 207 200 95,7% 96,6% 

4 Overleg met patiënt en/of familie/mantelzorgers/belangrijke derden 197 196 93,8% 99,5% 

5 Dienst maatschappelijk werk (CAW, OCMW, ander ziekenhuis, gemeenten,…) 195 192 91,9% 98,5% 

6 Casusbespreking met andere disciplines 197 190 90,9% 96,4% 

7 Justitie en rechtbanken (vredegerecht, jeugdrechtbank, arbeidsrechtbank,…) 197 189 90,4% 95,9% 

8 Verhoogde tegemoetkoming 197 185 88,5% 93,9% 

9 Hospitalisatieverzekering 196 184 88,0% 93,9% 

10 Familiegesprekken 209 184 88,0% 88,0% 

                                                                 
11

 Aantal: Het aantal sociaal werkers die een antwoord op de vraag gegeven hebben. 
Som: Het aantal sociaal werkers die een taak het afgelopen jaar hebben uitgevoerd. 
%: Het percentage van de sociaal werkers die een taak het afgelopen jaar hebben uitgevoerd. Hiervoor werd de som 
gedeeld door het aantal deelnemende sociaal werkers (= 209 (Ned), 81 (Fr) of 290 (Bel)). 
Gem %: het gemiddeld percentage “ja” antwoorden. Hiervoor werd “som” gedeeld door het aantal sociaal werkers die 
effectief een antwoord op de vraag hebben gegeven (“aantal”) 
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Top 10 specifieke taken voor het Franstalige landsgedeelte 

    Taken 
Aantal 

Fr 
Som 

Fr 
% Fr Gem % Fr 

1 Sociale netwerken en sociale contacten helpen opbouwen 78 77 95,1% 98,7% 

2 Resocialisatie en reïntegratie 78 76 93,8% 97,4% 

3 Familiegesprekken 76 74 91,4% 97,4% 

4 Dienst maatschappelijk werk (CAW, OCMW, ander ziekenhuis, gemeenten,…) 70 70 86,4% 100,0% 

5 Casusbespreking met andere disciplines 70 69 85,2% 98,6% 

6 Ambulante diensten GGZ 70 67 82,7% 95,7% 

7 Casusbespreking met sociaal werkers 70 67 82,7% 95,7% 

8 Helpen omgaan met relatieproblemen/communicatie met partner en kinderen 77 67 82,7% 87,0% 

9 Deelname transmuraal ontslagteam  70 67 82,7% 95,7% 

10 Vakgroepvergaderingen 69 66 81,5% 95,7% 

 
Tabel 11: Laatste 10 specifieke taken volgens landsgedeelte 

Laatste 10 specifieke taken voor België 

  
  Taken 

Aantal 
Bel 

Som 
Bel 

% Bel 
Gem % 

Bel 

300 Tussenkomst sondage materiaal 265 17 5,9% 6,4% 

301 Opstart regionale familiegroep psycho educatie 241 16 5,5% 6,6% 

302 Borstvoedingsverlof 264 15 5,2% 5,7% 

303 Autogordel 262 15 5,2% 5,7% 

304 Geven van vorming aan de vakgroep psychotherapie 241 15 5,2% 6,2% 

305 Opvang zieke kinderen 236 14 4,8% 5,9% 

306 Spil ouderenzorg 238 14 4,8% 5,9% 

307 Alternatieve hoofdbedekking voor kankerpatiënten 235 12 4,1% 5,1% 

308 parenterale voeding 265 6 2,1% 2,3% 

309 Een huwelijk regelen in het ziekenhuis 236 4 1,4% 1,7% 

Laatste 10 specifieke taken voor het Nederlandstalige landsgedeelte 

  
  Taken 

Aantal 
Ned 

Som 
Ned 

% Ned 
Gem % 

Ned 

300 Spil ouderenzorg 183 8 3,8% 4,4% 

301 Vaderschapsverlof (+overname moederschapsverlof) 196 7 3,3% 3,6% 

302 Opvang zieke kinderen 184 7 3,3% 3,8% 

303 Geven van vorming aan de vakgroep psychotherapie 184 7 3,3% 3,8% 

304 Autogordel 197 6 2,9% 3,0% 

305 Opstart regionale familiegroep psycho educatie 184 6 2,9% 3,3% 

306 Werkgroep dwang en drang 184 5 2,4% 2,7% 

307 Borstvoedingsverlof 197 4 1,9% 2,0% 

308 Parenterale voeding 197 4 1,9% 2,0% 

309 Een huwelijk regelen in het ziekenhuis 184 0 0,0% 0,0% 
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Laatste 10 specifieke taken voor het Franstalige landsgedeelte 

    Taken 
Aantal 

Fr 
Som Fr % Fr Gem % Fr 

300 Deskundigheidsbevordering thuiszorgdiensten 56 7 8,6% 12,5% 

301 Spil ouderenzorg 55 6 7,4% 10,9% 

302 Extra tijd in het weekend 55 6 7,4% 10,9% 

303 Opmaak testamenten 57 6 7,4% 10,5% 

304 Palliatieve forfait 67 6 7,4% 9,0% 

305 Alternatieve hoofdbedekking voor kankerpatiënten 51 5 6,2% 9,8% 

306 Een huwelijk regelen in het ziekenhuis 52 4 4,9% 7,7% 

307 Tussenkomst sondagemateriaal 68 3 3,7% 4,4% 

308 Parenterale voeding 68 2 2,5% 2,9% 

309 Kosten ten laste van het ministerie van justitie i.h.k.v. gedwongen 
opname 

0 0 0,0% 0,0% 
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Hoofdstuk 5: Fase 2: Handleiding, belangrijkheid, frequentie en duur, 

beïnvloedende factoren 
 

Als eerste stap in deze fase werd de handleiding ‘kerntaken en subactiviteiten sociaal werk in ziekenhuizen’ 

verder uitgewerkt als basisinstrument voor de taakomschrijving van sociaal werkers in ziekenhuizen. Dit 

instrument was de leidraad voor de vragenlijst belangrijkheid en de registratieperiode frequentie en duur, de 

volgende twee stappen in deze fase. Als laatste stap werd de vragenlijst beïnvloedende factoren op de werklast 

van sociaal werkers opgenomen. 

 

5.1. Handleiding taken sociaal werk 

5.1.1. Methode 

5.1.1.1. Ontwikkelen van de handleiding 

 

De inventarisatie geeft een gedetailleerd beeld van alle specifieke thema’s waarrond sociaal werkers in 

ziekenhuizen werken, maar deze is te uitgebreid om te hanteren bij een diepgaandere bevraging van de 

activiteiten sociaal werk in het ziekenhuis (zoals de belangrijkheid van de taken en de frequentie en duur 

geïnvesteerd in deze taken).  

In het eerste deel van het onderzoek ‘Sociaal werk in kaart gebracht: ontwikkelen van een sturingsinstrument’ 

werd de aanzet naar de ontwikkeling van de handleiding gegeven. Het toenmalige onderzoeksteam deed een 

uitgebreide literatuurstudie om alle activiteiten uit de inventarisatie te clusteren tot kerntaken en 

subactiviteiten en om definities aan deze taken toe te voegen. Deze definities verduidelijken de inhoudelijke 

invulling van de taken. 

Met het clusteren van alle taken tot kerntaken en subactiviteiten werden hanteerbare categorieën bekomen, 

die toch de complexiteit van het werk weergeven. Om de bruikbaarheid te verhogen werd de lijst met 

praktische voorbeelden aangevuld. Dit alles werd ter kritisch nazicht voorgelegd aan de toenmalige 

Nederlandstalige en Franstalige stuurgroep. Op basis van de opmerkingen vanuit de stuurgroep werd de 

handleiding aangepast, tot consensus verkregen was (Fruyt et al., 2010).   

Voor dit onderzoeksdeel in psychiatrische ziekenhuizen werd vertrokken vanuit deze eerste handleiding. Dit 

maakt vergelijking van de uiteindelijke onderzoeksresultaten over de verschillende settings mogelijk.  

Volgende aanpassingen werden aan de originele handleiding gemaakt: 

 De lay-out werd aangepast;  

 De definitie onder zorgcoördinatie werd aangepast aan de meest recente omschrijving van het 

ontslagmanagement;  

 De voorbeelden werden aangepast om van toepassing te zijn op zowel algemene, universitaire als 

psychiatrische ziekenhuizen;  

 De subactiviteit ‘meewerken aan project en onderzoek’ werd opgesplitst in ‘meewerken aan dit 

onderzoek’ en ‘meewerken aan andere projecten en onderzoek’. Dit aangezien het ontbreken van 

deze opsplitsing in de vorige onderzoeksdelen voor vertekening zorgde (Fruyt et al., 2010; De Bodt et 

al., 2012).  



33 
 

Deze handleiding werd voorgelegd aan de leden van de stuurgroep voor de psychiatrische ziekenhuizen met als 

vraag om de handleiding kritisch te beoordelen op het vlak van weerspiegeling van hun praktijkwerking. Alle 

opmerkingen werden door het onderzoeksteam verzameld. Er werd vervolgens een samenkomst van de 

stuurgroep opgezet om alle opmerkingen te bediscussiëren.
12

  

Op vraag van de stuurgroep werden enkele voorbeelden verduidelijkt, werden enkele definities verfijnd en 

werden nog tien ‘niet sociaal werk gebonden activiteiten’ in de handleiding opgenomen.  

In de eerste twee delen van het onderzoek werden verpleegkundige en dienstverantwoordelijke activiteiten 

bevraagd bij de registratie van de frequentie en duur, maar deze waren niet in de handleiding opgenomen. Er 

werd gevraagd deze activiteiten toe te voegen, aangezien deze vaak door sociaal werkers dienen opgenomen 

te worden en een redelijke tijdsinvestering vereisen. 

De toegevoegde niet sociaal werk gebonden activiteiten zijn: 

 Dienstverantwoordelijke activiteiten 

 Verpleegkundige activiteiten 

 Psychotherapeutische activiteiten 

 Coördinatie van de interculturele bemiddeling  

 Interculturele bemiddeling  

 Ombudsfunctie  

 Patiëntenadministratie  

 Sociale dienst voor het personeel  

 Morele, godsdienstige en filosofische bijstand  

 Andere instellingsgebonden activiteiten 

De definitieve handleiding bestaat uit patiëntgebonden en niet patiëntgebonden activiteiten, 12 kerntaken, 63 

subactiviteiten en 10 niet sociaal werk gebonden activiteiten (zie bijlage 8). 

 

5.1.1.2. Testen van de handleiding 

 

De handleiding met een definiëring van de kerntaken en subactiviteiten van de sociaal werkers moest toelaten 

dat participanten op uniforme wijze de vragenlijst belangrijkheid en de registratieperiode frequentie en duur 

aflegden. Interpretatiemogelijkheden in de handleiding dienden zoveel mogelijk tot een minimum beperkt te 

worden. Om dit te garanderen werd een test opgemaakt. 

Het testen van de handleiding gebeurde aan de hand van casussen. Aan drie Nederlandstalige en twee 

Franstalige sociaal werkers uit psychiatrische ziekenhuizen - die niet betrokken waren in het onderzoek – werd 

gevraagd een praktijkcasus uit te werken waar de activiteiten uit de handleiding in te herkennen waren. Met 

behulp van vier sociaal werkers uit een psychiatrische setting, die niet deelnamen aan het onderzoek, werden 

de casussen verder uitgewerkt.  

                                                                 
12

 De stuurgroep vond plaats op 14 juni 2012 
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Er werden vijf casussen met specifieke activiteiten omschreven en voor iedere casus werd een gouden 

standaard
13

 bepaald. Uiteindelijk werden vier casussen voor dit onderzoek gehanteerd. 

Voorafgaand aan de testen werden voor het Nederlandstalig landsgedeelte drie informatie momenten 

vastgelegd, waar uitleg over de test en de inhoud van de handleiding gegeven werd
14

. Contactpersonen die niet 

in de mogelijkheid waren om een informatiesessie bij te wonen, werden telefonisch gecontacteerd. 

In het Franstalig landsgedeelte werd één informatiesessie gehouden en was er de mogelijkheid voor de 

contactpersonen om telefonisch vragen te stellen aan het onderzoeksteam. 

De handleiding (Zie bijlage 8) en een voorbeeldcasus (zie bijlage 9) werden op voorhand onder de sociaal 

werkers verspreid. Op het moment van de test
15

 zelf ontvingen de sociaal werkers
16

 een werkwijze, een casus 

en het registratiedocument (zie bijlage 9). De participanten mochten de handleiding raadplegen tijdens de test. 

Bij de eerste test werd casus 3 gehanteerd(zie bijlage 9). Indien één of meerdere sociaal werkers de test op een 

ander tijdstip dan de andere collega’s dienden af te leggen, omwille van ziekte of verlof, ontving deze sociaal 

werker casus 5 (zie bijlage 9). Zo kon voorkomen worden dat de resultaten van de test - voor de personen die 

de test op een later tijdstip aflegden - beïnvloed werden door voorkennis van de antwoorden. Voor het 

Franstalig landsgedeelte werd in de eerste ronde enkel casus 3 gehanteerd. 

Om de correcte interpretatie van de sociaal werkers na te gaan, werden twee aspecten van de test in acht 

genomen, namelijk de individuele resultaten van de sociaal werker en de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 

(IBB)
17

 van de items. Hiervoor werden de geregistreerde activiteiten vergeleken met de gouden standaard.  

Voor de individuele resultaten dienden de sociaal werkers 80% van de activiteiten in de casussen te herkennen 

en deze activiteiten aan te duiden in het registratiedocument. Tachtig procent werd door het onderzoeksteam - 

en in navolging van de eerste twee delen van het onderzoek (Fruyt, 2010; De Bodt, 2012) - ingeschat als een 

voldoende hoge score om zeker te zijn van de correcte interpretatie van de items in de handleiding. 

Bij een individuele score onder de 80% werd een tweede test georganiseerd.
18

 Na iedere testronde ontvingen 

de sociaal werkers in het Nederlandstalig landsgedeelte individuele feedback. Voor de tweede ronde werd 

casus 2 en casus 4 gehanteerd (zie bijlage 9). Voor het Franstalig landsgedeelte werd enkel casus 4 gehanteerd. 

Indien geen 80% gehaald werd in de tweede ronde, was een derde ronde noodzakelijk. Dit zorgde echter voor 

een te grote belasting van de deelnemende sociaal werkers. Ter vervanging werd een korte casus uitgewerkt 

met 10 omschreven activiteiten (zie bijlage 9). 

Na iedere ronde werd de IBB berekend. Hiervoor werden de resultaten van de deelnemers van die ronde 

bekeken, plus de resultaten van de mensen die in de vorige ronde reeds slaagden. Er werd nagegaan hoeveel 

procent de juiste kerntaak en subactiviteit herkende in de omschreven activiteit. 

Indien dit percentage lager was dan 80%, werd er vanuit gegaan dat het item onvoldoende begrepen werd. 

Tachtig procent of meer overeenkomst wordt in literatuur omschreven als perfect en een gegronde basis voor 

het formuleren van conclusies (Hallgren, 2012). 

                                                                 
13

 Met gouden standaard wordt bedoeld dat de casussen vooraf grondig besproken en uitgetest werden door sociaal 
werkers en diensthoofden sociaal werk in het Nederlandstalig en het Franstalig landsgedeelte. Indien nodig werd de 
omschrijving in de casus aangepast. Op deze manier werd voor alle casussen een gouden standaard oplossing verkregen. 
14

 De drie infomomenten gingen door op 9 en 30 augustus en 4 september 2012 
15

 De eerste testperiode liep van 31 augustus t.e.m. 1 oktober 2012 
16

 Alle sociaal werkers die (semi) residentieel praktijkwerk opnamen, dienden de test te doorlopen 
17

 De interbeoordeelaarsbetrouwbaarheid is de mate van overeenstemming tussen de resultaten van metingen (=test van 
de sociaal werkers) die werden uitgevoerd door verschillende personen bij hetzelfde individu (= casus), op een bepaald 
ogenblik en gebruikmakend van hetzelfde instrument (= de handleiding) (Sermeus, 2007). M.a.w. zijn de items in de 
handleiding voldoende duidelijk omschreven zodat deze door iedereen begrepen worden? 
18

 De tweede testperiode liep van oktober tot december 2012 
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5.1.2. Resultaten 

5.1.2.1. Handleiding 

 
Volgende items werden in de handleiding opgenomen en omschreven: 

Tabel 12: Kerntaken en subactiviteiten in de handleiding 

 

Administratieve ondersteuning 

Bemiddelen op juridisch administratief vlak 

Signaleren 

Intern 

Extern 

Belangenbehartiging 

Individueel 

Collectief 

Preventie 

Geven van informatie, voorlichting of advies 

Samenwerken in functie van patiëntgebonden overleg 

Doorverwijzen naar andere instellingen voor hulp- en 
dienstverlening 

Bemiddelen 

Niet-patiëntgebonden activiteiten 

Competentie ontwikkeling 

Deelname aan vorming 

Geven van vorming 

Consulteren, adviseren en coachen van andere professionals 

Reflecteren over het eigen handelen 

Plannen van competentie ontwikkeling 

Bijdrage leveren aan de opleiding van studenten (stages, 
opdrachten,…) 

Andere niet-patiëntgebonden activiteiten 

Niet-patiëntgebonden overleg 

Bijdragen aan beleidsontwikkeling 

Profileren en verantwoorden eigen beroep en 
beroepshandelen 

Meewerken aan project en onderzoek 

Organisatie en dienstgebonden activiteiten 

Verplaatsingen 

Eigen tijd 

Verlof 

Niet sociaal werk gebonden activiteiten 

Dienstverantwoordelijke activiteiten 

Verpleegkundige activiteiten 

Psychotherapeutische activiteiten 

Coördinatie van de interculturele bemiddeling 

Uitvoeren van interculturele bemiddeling 

Ombudsfunctie 

Patiëntenadministratie 

Sociale dienst van het personeel 

Morele, godsdienstige en filosofische bijstand 

Andere instellingsgebonden activiteiten 

Patiëntgebonden activiteiten 

Psychosociale hulpverlening 

Ondersteunen 

Begeleiden 

Behandelen 

Crisisinterventie 

Bemiddelen 

Onderzoek en Rapportage 

Psychosociale anamnese en sociaal onderzoek 

Huisbezoek 

Dossierbeheer 

Sociale verslaggeving 

Registratie  

Zorgcoördinatie 

Screening van risicopatiënten bij residentiële of semi-residentiële 
opname 

Geven van informatie, voorlichting of advies 

Samenwerken in functie van patiëntgebonden overleg 

Coördinatie van hulp- en dienstverlening aan de patiënt 

Doorverwijzen naar andere instellingen voor hulp- en 
dienstverlening 

Inschakelen van het sociaal netwerk (informele hulp) 

Inschakelen andere hulp- en dienstverlening (formele hulp) 

Administratieve ondersteuning 

Bemiddelen 

Materiële hulpverlening 

Sociaal administratieve hulpverlening 

Geven van informatie, voorlichting of advies 

Samenwerken in functie van patiëntgebonden overleg 

Coördinatie van sociaal administratieve hulp- en dienstverlening 
aan de patiënt 

Doorverwijzen naar andere instellingen voor hulp- en 
dienstverlening 

Administratieve ondersteuning 

Bemiddelen op sociaal administratief vlak 

Financieel administratieve hulpverlening 

Geven van informatie, voorlichting en advies 

Samenwerken in functie van patiëntgebonden overleg 

Coördinatie van financieel administratieve hulp- en 
dienstverlening aan de patiënt 

Doorverwijzen naar andere instellingen voor hulp- en 
dienstverlening 

Administratieve ondersteuning 

Bemiddelen op financieel administratief vlak 

Juridisch administratieve hulpverlening 

Geven van informatie, voorlichting en advies 

Samenwerken in functie van patiëntgebonden overleg 

Coördinatie van juridisch administratieve hulp- en dienstverlening 
aan de patiënt 

Doorverwijzen naar andere instellingen voor hulp- en 
dienstverlening 
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5.1.2.2. Testen 

 

Na de eerste ronde haalden 40 van 253 sociaal werkers een individuele score van 80% of hoger. Er dienden 213 

sociaal werkers een tweede test op te nemen. Uiteindelijk namen 208 sociaal werkers deel aan de tweede test. 

Van de 208 sociaal werkers haalden 136 sociaal werkers 80% of meer. Nog 72 sociaal werkers dienden een 

derde ronde op te nemen. Uiteindelijk namen 52 sociaal werkers deel aan de derde ronde, waarvan slechts 12 

mensen 80 % haalden (Zie tabel 13). 

Tabel 13: Aantal sociaal werkers die 80% of meer scoorden per testronde 

Ronde 1 

Aantal geslaagden Ned Aantal geslaagden Fr Aantal geslaagden totaal 

38/195 (19%) 2/58 (3%) 40/253 (16%) 

   Ronde 2 

Aantal geslaagden Ned Aantal geslaagden Fr Aantal geslaagden totaal 

136/154 (88%) 0/54 (0%) 136/208 (65%) 

   Ronde 3 

Aantal geslaagden Ned Aantal geslaagden Fr Aantal geslaagden totaal 

5/8 (62%) 7/44 (16%) 12/52 (23%) 

 

Een aantal sociaal werkers zetten hun deelname in het onderzoek stop gedurende deze testen omwille van de 

belasting, door afwezigheid op het werk (zwangerschap, einde contract,…) of door het opnemen van een 

andere functie (bijv. verandering naar ambulante werking). 

De sociaal werkers uit het Nederlandstalige landsgedeelte die na de derde ronde nog geen 80% haalden, vielen 

op dat moment uit het onderzoek (stopzetting omwille van belasting of door het opnemen van een andere 

functie), de mensen die wel verder deel zouden nemen, werden gecontacteerd. De contactpersonen van deze 

ziekenhuizen engageerden zich om problemen met de handleiding na te gaan en indien nodig bijkomende 

informatie te geven. 

De sociaal werkers uit het Franstalig landsgedeelte die geen 80% of meer haalden, werden uitgenodigd op een 

van de twee informatiesessies, gegeven door het Nederlandstalige onderzoeksteam. Deze gingen door op 8 en 

10 januari 2013. Tien sociaal werkers namen deel aan deze infosessies. 

Aangezien deze testen de basis vormen voor de vragenlijst belangrijkheid en de registratieperiode frequentie 

en duur, kan er niet vanuit gegaan worden dat de mensen die minder dan 80% scoorden de volgende 

vragenlijsten op valide wijze zullen beantwoorden. Aangezien dit probleem zich vooral in het Franstalige 

landsgedeelte voordoet, in combinatie met een grote drop-out, zullen de resultaten voor de vragenlijst 

belangrijkheid en de registratieperiode frequentie en duur apart gerapporteerd worden. Voor belangrijkheid 

en frequentie en duur zullen dus geen uitspraken over België gedaan worden, aangezien de validiteit van de 

Franstalige resultaten niet voldoende gegarandeerd kunnen worden. 
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5.1.2.3. Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de items 

 

De IBB is de verhouding van het aantal correcte antwoorden met de incorrecte antwoorden. Een overzicht van 

de behaalde IBB per ronde is te vinden in de tabellen 14, 15 en 16. Indien de IBB lager dan 80% ligt, staat deze 

in het rood aangegeven. De IBB is dan onvoldoende hoog en bijgevolg zijn de items in de handleiding 

onvoldoende begrepen. 

Let wel: Voor de berekening van de IBB na de tweede en na de derde testronde werd de resultaten van de 

geslaagden uit een vorige ronde meegenomen in de berekening. De casussen in de eerste ronde verschilden 

echter van deze in de tweede en ook in de derde ronde werd een andere casus gebruikt. Hierdoor werden 

telkens andere items bevraagd. Omwille van de opsplitsing van de resultaten voor het Franstalig en het 

Nederlandstalig landsgedeelte en het lage aantal deelnemers in het Franstalig landsgedeelte, had dit tot gevolg 

dat bepaalde items slechts bij twee mensen nagegaan werd. Hierdoor werd vlugger 100% of 50% op de IBB 

gescoord wordt. De IBB die het resultaat zijn van slechts 2 antwoorden, staan in geel gemarkeerd. 

IBB ronde 1 

In totaal werden in de eerste ronde 30 items bevraagd bij 253 participanten. Twaalf items behaalden een 

voldoende hoge IBB, bij 18 items lag de IBB lager dan 80% (Zie tabel 14). 

Voor het Nederlandstalige landsgedeelte werden ook 30 items bevraagd (er werden drie casussen gebruikt). 

Hiervan haalden 12 items een voldoende hoge IBB en 18 niet (Zie tabel 14). 

In het Franstalige landsgedeelte werden 20 items bevraagd (alle sociaal werkers konden op hetzelfde moment 

de test opnemen, waardoor één casus voldoende was). Vijf items haalden in de eerste ronde een voldoende 

hoge IBB en 15 niet (Zie tabel 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

Tabel 14: Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de items na de eerste testronde 
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De zwart gearceerde vlakken duiden op subactiviteiten die niet in de test bevraagd werden 

IBB ronde 2 

Hier werden 208 sociaal werkers opnieuw getest. In totaal werden in de eerste en tweede ronde 38 items 

bevraagd. Twintig items behaalden een IBB van 80% of hoger, 18 hadden een te lage IBB (zie tabel 15). 

In het Nederlandstalig landsgedeelte werden 38 items bevraagd. Eenendertig items haalden een voldoende 

hoge score, 7 items niet (zie tabel 15). 

In het Franstalig landsgedeelte werden 33 items bevraagd. Hiervan haalden 10 items een voldoende hoge 

score. Drieëntwintig items scoorden te laag. Eén item haalde 0%, maar werd slechts bevraagd bij twee 

participanten. Negen items haalden 100%, maar ook deze werden slechts bij twee participanten bevraagd. (Zie 

tabel 15) 
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Tabel 15: Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de items na de tweede testronde 
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De zwart gearceerde vlakken duiden op subactiviteiten die niet in de test bevraagd werden 

IBB ronde 3 

In de derde ronde werden 52 sociaal werkers opnieuw getest. In de eerste, tweede en derde ronde werden 38 

items bevraagd. Twintig items behaalden een IBB van 80% of hoger, 18 hadden een te lage IBB (Zie tabel 16).  

In het Nederlandstalig landsgedeelte werden 38 items bevraagd. Eenendertig items haalden een voldoende 

hoge score, 7 items niet (Zie tabel 16). 

In het Franstalig landsgedeelte werden 33 items bevraagd. Hiervan haalden 10 een voldoende hoge score. 

Drieëntwintig items scoorden te laag. Eén item haalde 0%, maar werd slechts bevraagd bij twee participanten. 

Negen items haalden 100%, maar ook deze werden slechts bij twee participanten bevraagd (Zie tabel 16). 
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Tabel 16: Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de items na de derde testronde 

Aangezien niet voor alle items een voldoende hoge IBB verkregen kon worden, werd nog bijkomende feedback 

gegeven rond de items met een te lage IBB. 
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De zwart gearceerde vlakken duidden op subactiviteiten die niet in de testen bevraagd werden. 
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5.2. Belangrijkheid van de kerntaken en subactiviteiten 
 

Hieronder wordt met de vragenlijst belangrijkheid nagegaan welke taken sociaal werkers in psychiatrische 

ziekenhuizen prioritair achten en welk algemeen belang zij aan deze – in de handleiding omschreven – 

kerntaken en subactiviteiten hechten. 

Eerst wordt de methode van opmaak en analyse van de vragenlijst besproken. Vervolgens wordt de rangorde 

volgens belangrijkheid voor de kerntaken en de subactiviteiten en de percentages voor de algemene vraag 

belangrijkheid voor het volledige Nederlandstalige landsgedeelte weergegeven. Hierna wordt een vergelijking 

gemaakt tussen openbare en private ziekenhuizen en tussen kleine en grote ziekenhuizen voor zowel de 

rangorde als voor de algemene vraag belangrijkheid. Tot slot worden op dezelfde manier de resultaten voor het 

Franstalige landgedeelte gerapporteerd. 

 

5.2.1. Methode 

 

Vragenlijst  

De vragenlijst belangrijkheid bestond uit drie delen (zie bijlage 11). In het eerste deel werden een aantal 

algemene gegevens bevraagd
19

, die het mogelijk maakten om het profiel van de sociaal werker te omschrijven.  

In het tweede deel werd aan de sociaal werkers gevraagd om de kerntaken en subactiviteiten te ordenen 

volgens belangrijkheid, door een cijfer per taak toe te kennen
20

. Hierbij werd het hoogste cijfer aan de 

belangrijkste taak gegeven en het laagste aan de minst belangrijke. Alle cijfers konden slechts eenmaal gebruikt 

worden. Zo werden sociaal werkers verplicht om een keuze te maken rond het verschil in belangrijkheid voor 

de kerntaken en de subactiviteiten.  

In het derde deel werd de algemene belangrijkheid bevraagd. Hier konden sociaal werkers voor alle kerntaken 

en subactiviteiten sociaal werk aangeven of zij een taak ‘belangrijk vinden’ en of zij deze ‘willen’, ‘kunnen’ en 

‘mogen’ opnemen. Hiervoor werd een likertschaal met vier antwoordcategorieën
21

 gehanteerd. Tot slot werd 

nagegaan in hoeverre de niet sociaal werk gebonden activiteiten door de sociaal werker uitgevoerd worden, of 

zij deze activiteit belangrijk vinden, of zij vinden dat deze door een sociaal werker opgenomen moet worden, of 

zij de activiteit willen, kunnen en mogen opnemen. 

De vragenlijst werd voorgelegd aan de leden van de stuurgroep met de vraag om deze kritisch na te kijken op 

het vlak van duidelijkheid en hanteerbaarheid. Er werd vervolgens een elektronische vragenlijst opgemaakt in 

het programma ‘Jotform’. De elektronische versie werd op het vlak van technische bruikbaarheid uitgetest 

door het onderzoeksteam, één collega uit het UZ Gent en één lid van de stuurgroep dat niet aan het onderzoek 

deelneemt. 

                                                                 
19

 Naam, ziekenhuis, diensten, leeftijd, geslacht, anciënniteit in een ziekenhuis, anciënniteit in dit ziekenhuis, anciënniteit 
als sociaal werker, sociaal werker of sociaal verpleegkundige 
20

 De cijfers die toegekend kunnen worden hangen af van het aantal activiteiten. Zo zijn er 12 kerntaken, dus kan er voor de 
rangorde van de kerntaken een cijfer tussen 1 en 12 gegeven worden. Er zijn vijf subactiviteiten onder de kerntaak 
psychosociale hulpverlening, dus kan een cijfer van 1 tot 5 voor de rangorde van deze subactiviteiten gegeven worden,… 
21

 ‘sterk eens’, ‘eens’, ‘oneens’ en ‘sterk oneens’ 
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Verloop 

Begin februari 2013 werd de elektronische link voor de vragenlijst, de handleiding ‘kerntaken en subactiviteiten 

sociaal werk in ziekenhuizen’ (Zie bijlage 8) en de werkwijze voor het invullen van de vragenlijst naar de 

contactpersonen in de psychiatrische ziekenhuizen doorgestuurd (Zie bijlage 11).  

 

Analyses  

Aangezien slechts 8 sociaal werkers van het Franstalige landsgedeelte 80% of meer voor de test haalden en 

55% van de initieel deelnemende Franstalige sociaal werkers uit het onderzoek gestapt waren, werden de 

resultaten voor het Nederlandstalig landsgedeelte en het Franstalig landsgedeelte apart bekeken, dit om 

vertekening te vermijden.  

In eerste instantie werd de distributie van de kerntaken en subactiviteiten, van de gegevens uit de algemene 

bevraging en van de niet sociaal werk gebonden activiteiten nagegaan. In geval van een normale verdeling 

kunnen parametrische testen gebruikt worden, in geval van een niet normale verdeling worden non-

parametrische testen gehanteerd. Op basis van Q-Q plots en histogrammen werd vastgesteld dat de verdeling 

niet normaal is.  

Voor de rangorde van de kerntaken en de subactiviteiten sociaal werk werden de beschrijvende parameters 

mediaan, eerste kwartiel en tweede kwartiel
22

 gehanteerd. De activiteit met de hoogste mediaan neemt de 

eerste plaats in de rangorde belangrijkheid in en deze met de laagste neemt de laatste plaats in. Om na te gaan 

of er een significant verschil (P-waarde kleiner of gelijk aan 0,050) in deze rangorde zit of dat het verschil louter 

op toeval berust, werd de non parametrische Wilcoxon gepaarde test uitgevoerd. Ook het gemiddelde en de 

standaarddeviatie werden gerapporteerd.  

Bij de algemene bevraging van de belangrijkheid werden vier antwoordcategorieën gebruikt. Om bij de 

verwerking voldoende antwoorden per categorie te verkrijgen, werden ‘sterk eens’ en ‘eens’ samengenomen  

tot het antwoord ‘Ja’) en ‘sterk oneens’ en ‘oneens’ tot het antwoord ‘nee’. Het percentage van alle 

antwoorden werd hiervoor berekend.  

Tot slot werd een vergelijking gemaakt tussen de strata statuut en grootte van het ziekenhuis. Aangezien de 

Nederlandstalige en de Franstalige gegevens apart gerapporteerd worden, werd geen vergelijking gemaakt 

voor het stratum landsgedeelte. 

Met de Mann-whitney U-test werd nagegaan of er een verschil in rangorde voor de kerntaken en de 

subactiviteiten was tussen openbare en private psychiatrische ziekenhuizen en tussen grote en kleine 

psychiatrische ziekenhuizen. Alle kerntaken en de significante subactiviteiten (P-waarde kleiner of gelijk aan 

0,050) werden gerapporteerd. Hierbij werden de beschrijvende parameters mediaan, eerste kwartiel en 

tweede kwartiel weergegeven. Ook het gemiddelde en de standaarddeviatie werden gerapporteerd. De 

volledige tabellen zijn in bijlage te vinden (zie bijlage 12 (Nederlandstalig) en bijlage 13 (Franstalig)). 

                                                                 
22

 De mediaan is een centrummaat die gehanteerd wordt bij een niet normaal verdeelde populatie. Hiermee wordt de 
middelste van alle opgegeven resultaten aangeduid. Samen met een centrummaat wordt ook een spreidingsmaat 
aangegeven. Deze maat heeft aan of de resultaten dicht rond het centrum liggen of juist meer gespreid. Bij de mediaan 
worden de kwartielen als spreidingsmaat gehanteerd. Het eerste kwartiel (Q1) duidt de eerste 25% van de resultaten aan. 
Het tweede kwartiel is gelijk aan de mediaan of 50% van de waarden. Het derde kwartiel (Q3) duidt 75% van de waarden 
aan. Bijv. 5,5,5,5,6,6,7,7,7,7,8,8,8,8,8,9,10,11,11,11,12,12,12  Acht is de middelste waarde of de mediaan, zes ligt op de 
eerste 25% van de resultaten en duidt het eerste kwartiel aan, elf ligt op 75% van de resultaten en duidt het derde kwartiel 
aan. 
Verder wordt ook het gemiddelde gerapporteerd, deze centrummaat wordt gehanteerd bij een normaal verdeelde 
populatie. Het gemiddelde is de som van alle resultaten gedeeld door het aantal resultaten, in bovenstaand voorbeeld is dit 
188/23=8. Als spreidingsmaat wordt de standaarddeviatie gehanteerd.  
Mochten de sociaal werkers minder eensgezind hun resultaten geformuleerd hebben, waardoor er meer extreme waarden 
zijn, dan zou de mediaan en het gemiddelde kunnen verschillen. Bvb 1,3,4,5,5,6,6,6,6,6,6,7,12. De mediaan is hier 6, maar 
het gemiddelde is 5.  
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Voor de algemene bevraging werd een vergelijking gemaakt met de Fischer’s exact test. De Chi kwadraat test 

kon voor deze data niet gehanteerd worden, aangezien onvoldoende resultaten per categorie beschikbaar 

waren. Voor de significante verschillen werden de percentages per stratum weergegeven. De tabellen met alle 

percentages per stratum zijn in bijlage te vinden (zie bijlage 12 (Nederlandstalig) en bijlage 13 (Franstalig)). 

 

5.2.2. Resultaten voor het Nederlandstalig landsgedeelte 

 

Voor het Nederlandstalige landsgedeelte voldeden 182 sociaal werkers aan de criteria om de vragenlijst 

belangrijkheid op te nemen. Uiteindelijk vulden 168 sociaal werkers de vragenlijst belangrijkheid in (= response 

rate van 92%). Redenen voor het niet opnemen van de vragenlijst: afwezigheid omwille van ziekte tijdens de 

periode van bevraging (n=5), zwangerschap (n=1), uit dienst treden van de sociaal werker (n=3) en het niet 

haalbaar zien omwille van de reeds zware belasting door het werken met een nieuw EPD (n=2). Door 

problemen gerelateerd aan de fusie in een psychiatrisch ziekenhuis en veelvuldige ICT problemen, was het niet 

haalbaar voor de halftijds tewerkgestelde sociaal werkers, om naast het praktijkwerk ook het onderzoek op te 

nemen. Vijf deelnemers vanuit dit ziekenhuis stapten om deze reden reeds tijdens het testen van de 

handleiding uit het onderzoek. 

 

5.2.2.1. Rangorde van de kerntaken voor het Nederlandstalig landsgedeelte 

 

Aan de sociaal werkers werd gevraagd om de twaalf kerntaken van sociaal werkers in ziekenhuizen te ordenen 

volgens belangrijkheid waarbij het cijfer 1 gegeven werd aan de minst belangrijke kerntaak en het cijfer 12 aan 

de belangrijkste kerntaak.  

In geval van het ontbreken van gegevens of het mis interpreteren van de vraag, werd de rangorde van de 

kerntaken bij desbetreffende sociaal werkers opnieuw bevraagd. Van de 168 ontvangen vragenlijsten, konden 

desondanks de antwoorden van 19 sociaal werkers niet gebruikt worden. 

Hieronder worden de kerntaken gerangschikt op basis van de mediaan van de aangegeven belangrijkheid door 

de Nederlandstalige sociaal werkers (Zie tabel 17).  
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Tabel 17: Rangorde van de kerntaken volgens belangrijkheid voor het Nederlandstalig landsgedeelte 

Kerntaak Aantal Med Q1 Q3 Gem sd 

1. Psychosociale hulpverlening 149 11 8 12 10,0 2,41 

Significantie van het verschil tussen Psychosociale hulpverlening en Sociaal administratieve hulpverlening: P=0,848* 

2. Sociaal administratieve hulpverlening 149 10 9 12 10,0 2,04 

Significantie van het verschil tussen Sociaal administratieve hulpverlening en Financieel administratieve hulpverlening: P< 
0,001* 

3. Financieel administratieve hulpverlening 149 9 8 10 8,8 2,05 

Significantie van het verschil tussen Financieel administratieve hulpverlening en Zorgcoördinatie: P=0,158* 

4. Zorgcoördinatie 149 9 6 11 8,3 2,89 

Significantie van het verschil tussen Zorgcoördinatie en Onderzoek en rapportage: P=0,372* 

5. Onderzoek en rapportage 149 9 5 11 7,9 3,44 

Significantie van het verschil tussen Onderzoek en rapportage en Juridisch administratieve hulpverlening: P=0,130* 

6. Juridisch administratieve hulpverlening 149 8 6 9 7,4 2,12 

Significantie van het verschil tussen Juridisch administratieve hulpverlening en Belangenbehartiging: P<0,001* 

7. Belangenbehartiging 149 5 3 7 5,2 2,80 

Significantie van het verschil tussen Belangenbehartiging en Competentie ontwikkeling: P=0,419* 

8. Competentie ontwikkeling 149 5 3 6 4,9 2,07 

Significantie van het verschil tussen Competentie ontwikkeling en Preventie: P=0,155* 

9. Preventie 149 4 3 6 4,6 2,51 

Significantie van het verschil tussen Preventie en Materiële hulpverlening: P= 482* 

10. Materiële hulpverlening 149 4 2 6 4,3 2,58 

Significantie van het verschil tussen Materiële hulpverlening en Signaleren: P=0,123 

11. Signaleren 149 4 2 5 3,9 2,28 

Significantie van het verschil tussen Signaleren en Andere niet patiëntgebonden activiteiten: P<0,001* 

12. Andere niet patiëntgebonden activiteiten 149 2 1 3 2,6 2,00 

* Significant verschil bij een P-waarde kleiner dan 0,050. Deze staan in het grijs gearceerd. 

Psychosociale hulpverlening wordt als belangrijkste kerntaak aangegeven. Er is echter geen significant verschil 

met de tweede belangrijkste kerntaak sociaal administratieve hulpverlening. Wel is er een significant verschil 

tussen sociaal administratieve hulpverlening en de derde belangrijkste kerntaak, financieel administratieve 

hulpverlening. 

Er wordt ook een significant verschil gevonden tussen de zesde en zevende taak in de rangorde. Juridisch 

administratieve hulpverlening is significant belangrijker dan belangenbehartiging. Tot slot is signaleren 

significant belangrijker dan de minst belangrijke kerntaak andere niet patiëntgebonden activiteiten. 

 

5.2.2.2. Rangorde van de subactiviteiten per kerntaak voor het Nederlandstalig landsgedeelte 

 

Naast de rangorde van de kerntaken werd ook de rangorde van de subactiviteiten onder een kerntaak 

nagegaan. Hiervoor werd opnieuw de mediaan berekend voor het opmaken van de rangorde en werd met de 

non-parametrische Wilcoxon test nagegaan of er een significant verschil zit tussen de subactiviteit en de 

volgende subactiviteit in de rangorde (zie tabel 18-28).  

Van de 168 ontvangen vragenlijsten konden niet alle antwoorden weerhouden worden omwille van het 

verkeerd invullen van de vragenlijst of door ontbrekende gegevens.  



48 
 

Patiëntgebonden activiteiten  

 
Tabel 18: Rangorde van de subactiviteiten onder psychosociale hulpverlening volgens belangrijkheid voor het 
Nederlandstalig landsgedeelte 

Psychosociale hulpverlening 

Subactiviteit Aantal Med Q1 Q3 Gem sd 

1. Psychosociale behandeling 160 4 3 5 4,0 1,09 

Significantie van het verschil tussen behandelen en begeleiden: P<0,001* 

2. Psychosociale begeleiding 160 4 3 4 3,4 1,22 

Significantie van het verschil tussen begeleiden en bemiddelen: P=0,004* 

3. Bemiddelen op psychosociaal vlak 160 3 2 4 2,9 1,35 

Significantie van het verschil tussen bemiddelen en crisisinterventie: P<0,001* 

4. Crisisinterventie 160 2 1 4 2,3 1,52 

Significantie van het verschil tussen crisisinterventie en ondersteuning: P=0,908* 

5. Psychosociale ondersteuning 160 2 1 3 2,3 1,09 

* Significant verschil bij een P-waarde kleiner dan 0,050. Deze zijn grijs gearceerd. 

Voor de rangorde van de subactiviteiten onder psychosociale hulpverlening diende een cijfer tussen 1 en 5 

gegeven te worden. Psychosociale behandeling is volgens sociaal werkers in psychiatrische ziekenhuizen de 

significant belangrijkste subactiviteit onder psychosociale hulpverlening. Op de tweede plaats volgt begeleiden, 

deze subactiviteit is significant belangrijker dan de derde belangrijkste subactiviteit bemiddelen. Op de 

voorlaatste plaats komt crisisinterventie gevolgd door psychosociale ondersteuning. Er wordt geen significant 

verschil tussen deze twee subactiviteiten gevonden, wel wordt een significant verschil gevonden tussen 

bemiddelen en crisisinterventie (Zie tabel 18). 

Tabel 19: Rangorde van de subactiviteiten onder onderzoek en rapportage volgens belangrijkheid voor het 
Nederlandstalig landsgedeelte 

Onderzoek en rapportage 

Subactiviteit Aantal Med Q1 Q3 Gem sd 

1. Dossierbeheer 160 5 5 5 4,7 0,82 

Significantie van het verschil tussen dossierbeheer en huisbezoek: P<0,001* 

2. Huisbezoek 160 3 3 4 3,3 0,93 

Significantie van het verschil tussen huisbezoek en anamnese: P<0,001* 

3. Registratie  160 3 2 4 2,7 1,25 

Significantie van het verschil tussen registratie en psychosociale anamnese: P=0,976* 

4. Psychosociale anamnese en sociaal onderzoek 160 3 2 3 2,8 1,08 

Significantie van het verschil tussen psychosociale anamnese en sociale verslaggeving: P<0,001* 

5. Sociale verslaggeving 160 1 1 2 1,5 0,90 

* Significant verschil bij een P-waarde kleiner dan 0,050. Deze staan zijn grijs gearceerd. 

Voor de rangorde van de subactiviteiten onder onderzoek en rapportage diende een cijfer tussen 1 en 5 

gegeven te worden. Dossierbeheer is volgens sociaal werkers in psychiatrische ziekenhuizen de belangrijkste 

subactiviteit. De minst belangrijke subactiviteit is sociale verslaggeving. Tussen alle subactiviteiten wordt een 

significant verschil gevonden behalve tussen psychosociale anamnese en sociaal onderzoek en registratie (Zie 

tabel 19). Er wordt wel een significant verschil tussen huisbezoek en psychosociale anamnese en sociaal 

onderzoek gevonden.  
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Tabel 20: Rangorde van de subactiviteiten onder zorgcoördinatie volgens belangrijkheid voor het Nederlandstalig 
landsgedeelte 

Zorgcoördinatie 

Subactiviteit Aantal Med Q1 Q3 Gem Sd 

1. Doorverwijzen 160 7 5 8 6,7 1,98 

Significantie van het verschil tussen doorverwijzen en bemiddelen: P=0,113* 

2. Bemiddelen 160 7 4 9 6,3 2,42 

Significantie van het verschil tussen bemiddelen en inschakelen van het sociaal netwerk: P=0,506* 

3. Inschakelen van het sociaal netwerk 160 6 5 7 6,1 1,82 

Significantie van het verschil tussen inschakelen van het sociaal netwerk en andere hulp- en dienstverlening: P=0,891* 

4. Inschakelen van andere hulp- en dienstverlening 160 6 4 8 6,0 2,30 

Significantie van het verschil tussen inschakelen van andere hulp- en dienstverlening en geven van info: P=0,094 

5. Geven van info 160 6 4 8 5,6 2,16 

Significantie van het verschil tussen geven van info en coördineren: P<0,001* 

6. Coördineren 160 4 3 6 4,2 2,01 

Significantie van het verschil tussen coördineren en samenwerken: P=684* 

7. Samenwerken  160 4 2 6 4,4 2,26 

Significantie van het verschil tussen samenwerken en screenen op risicopatiënten: P<0,001* 

8. Screenen op risicopatiënten 160 3 2 5 3,3 2,09 

Significantie van het verschil tussen screenen op risicopatiënten en administratie: P<0,001* 

9. Administratieve ondersteuning 160 1 1 2 2,2 2,19 

* Significant verschil bij een P-waarde kleiner dan 0,050. Deze staan in zijn grijs gearceerd. 

Voor de rangorde van de subactiviteiten onder zorgcoördinatie diende een cijfer tussen 1 en 9 gegeven te 

worden. Doorverwijzen wordt als belangrijkste subactiviteit onder zorgcoördinatie aangegeven. Er wordt 

echter geen significant verschil gevonden voor de eerste 5 subactiviteiten (Zie tabel 20). Als verder vergeleken 

wordt, wordt tussen doorverwijzen en inschakelen van het sociaal netwerk geen significantie gevonden. Voor 

de vergelijking tussen doorverwijzen en inschakelen van andere hulp- en dienstverlening wordt wel 

significantie gevonden. Tussen bemiddelen en inschakelen van andere hulp- en dienstverlening wordt geen 

significant verschil gevonden. Tussen inschakelen van het sociaal netwerk en geven van info wordt een 

significant verschil gevonden en ook tussen geven van info en inschakelen van het sociaal netwerk wordt een 

significant verschil gevonden. 

Administratieve ondersteuning op vlak van zorgcoördinatie is de minst belangrijke subactiviteit en is significant 

minder belangrijk dan screenen van risicopatiënten (Zie tabel 20).  
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Tabel 21: Rangrode van de subactiviteiten onder sociaal administratieve hulpverlening volgens belangrijkheid voor het 
Nederlandstalig landsgedeelte 

Sociaal administratieve hulpverlening 

Subactiviteit Aantal Med Q1 Q3 Gem Sd 

1. Administratieve ondersteuning 159 5 4 6 4,7 1,36 

Significantie van het verschil tussen administratieve ondersteuning en coördineren: P=0,055* 

2. Coördineren 159 4 3 6 4,3 1,42 

Significantie van het verschil tussen coördineren en geven van info: P= 0,094* 

3. Geven van info 159 4 2 5 3,9 1,66 

Significantie van het verschil tussen geven van info en bemiddelen: P=0,009* 

4. Bemiddelen 159 3 2 4 2,9 1,43 

Significantie van het verschil tussen bemiddelen en doorverwijzen: P=0,001* 

5. Doorverwijzen 159 3 2 4 2,9 1,57 

Significantie van het verschil tussen doorverwijzen en samenwerken: P<0,001* 

6. Samenwerken 159 2 1 3 2,1 1,22 

* Significant verschil bij een P-waarde kleiner dan 0,050. Deze staan in het grijs gearceerd. 

Voor de rangorde van de subactiviteiten onder sociaal administratieve hulpverlening diende een cijfer tussen 1 

en 6 gegeven te worden. Administratieve ondersteuning wordt als belangrijkste subactiviteit onder sociaal 

administratieve hulpverlening aangegeven. Er wordt echter geen significant verschil gevonden met 

coördineren. Als administratieve ondersteuning vergeleken wordt met geven van info, wordt wel een 

significant verschil gevonden. Tussen coördineren en geven van info wordt geen significant verschil gevonden. 

Er wordt wel een verschil gevonden tussen coördineren en bemiddelen. Tot slot is er een significant verschil in 

de rangorde tussen geven van info en bemiddelen, bemiddelen en doorverwijzen en doorverwijzen en 

samenwerken (Zie tabel 21). 

Tabel 22: Rangorde van de subactiviteiten onder financieel administratieve hulpverlening volgens belangrijkheid voor 
het Nederlandstalig landsgedeelte 

Financieel administratieve hulpverlening 

Subactiviteit Aantal Med Q1 Q3 Gem Sd 

1. Administratieve ondersteuning 161 6 4 6 5,0 1,42 

Significantie van het verschil tussen administratieve ondersteuning en coördineren: P<0,001* 

2. Coördineren 161 4 3 5 3,9 1,39 

Significantie van het verschil tussen coördineren en geven van info: P= 0,152* 

3. Geven van info 161 4 2 5 3,6 1,62 

Significantie van het verschil tussen geven van info en bemiddelen: P=0,294* 

4. Bemiddelen 161 4 2 5 3,4 1,53 

Significantie van het verschil tussen bemiddelen en doorverwijzen: P=0,001* 

5. Doorverwijzen 161 2 1 4 2,8 1,56 

Significantie van het verschil tussen doorverwijzen en samenwerken: P=0,009* 

6. Samenwerken 161 2 1 3 2,3 1,34 

* Significant verschil bij een P-waarde kleiner dan 0,050. Deze staan in het grijs gearceerd. 

Voor de rangorde van de subactiviteiten onder financieel administratieve hulpverlening diende een cijfer 

tussen 1 en 6 gegeven te worden. Administratieve ondersteuning wordt aangegeven als de meest belangrijke 

subactiviteit onder financieel administratieve hulpverlening. Er wordt ook een significant verschil gevonden 

met coördineren, die de tweede belangrijkste subactiviteit is. Samenwerken is de minst belangrijke 

subactiviteit (Zie tabel 22). 
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Tussen coördineren en geven van info en tussen geven van info en bemiddelen wordt geen significant verschil 

gevonden. Bij verdere vergelijking wordt wel een significant verschil gevonden tussen administratieve 

ondersteuning en geven van info en coördineren en bemiddelen.  

Tabel 23: Rangorde van de subactiviteiten onder juridisch administratieve hulpverlening volgens belangrijkheid voor het 
Nederlandstalig landsgedeelte 

Juridisch administratieve hulpverlening 

Subactiviteit Aantal Med Q1 Q3 Gem Sd 

1. Administratieve ondersteuning 160 5 4 6 4,9 1,37 

Significantie van het verschil tussen administratieve ondersteuning en coördineren: P=0,002* 

2. Coördineren 160 4 3,25 5 4,3 1,39 

Significantie van het verschil tussen coördineren en bemiddelen: p<0,001* 

3. Bemiddelen 160 4 2 5 3,6 1,68 

Significantie van het verschil tussen bemiddelen en geven van info: P=0,016* 

4. Geven van info 160 3 2 4 3,0 1,48 

Significantie van het verschil tussen geven van info en doorverwijzen: P=0,407* 

5. Doorverwijzen 160 3 2 4 3,0 1,5 

Significantie van het verschil tussen doorverwijzen en samenwerken: P<0,001* 

6. Samenwerken 160 2 1 3 2,2 1,30 

* Significant verschil bij een P-waarde kleiner dan 0,050. Deze staan in het grijs gearceerd. 

Voor de rangorde van de subactiviteiten onder juridisch administratieve hulpverlening diende een cijfer tussen 

1 en 6 gegeven te worden. Administratieve ondersteuning is de belangrijkste subactiviteit onder juridisch 

administratieve hulpverlening. Er is een significant verschil met de tweede belangrijkste subactiviteit, 

coördineren. Samenwerken is de minst belangrijke juridisch administratieve subactiviteit (Zie tabel 23). 

Er wordt geen significant verschil gevonden tussen geven van info en doorverwijzen. Bij verdere vergelijking 

wordt wel een significant verschil tussen doorverwijzen en bemiddelen.  

Tabel 24: Rangorde van de subactiviteiten onder preventie volgens belangrijkheid voor het Nederlandstalig 
landsgedeelte 

Preventie 

Subactiviteit Aantal Med Q1 Q3 Gem Sd 

1. Bemiddelen 158 4 2 4 3,2 0,98 

Significantie van het verschil tussen bemiddelen en geven van info: P= 0,082* 

2. Geven van info 158 3 2 4 2,9 0,95 

Significantie van het verschil tussen geven van info en doorverwijzen: P<0,001* 

3. Doorverwijzen 158 2 2 3 2,4 0,90 

Significantie van het verschil tussen doorverwijzen en samenwerken: P< 0,001* 

4. Samenwerken 158 1 1 2 1,5 0,87 

* Significant verschil bij een P-waarde kleiner dan 0,050. Deze staan in het grijs gearceerd. 

Voor de rangorde van de subactiviteiten onder preventie diende een cijfer tussen 1 en 4 gegeven te worden. 

Bemiddelen wordt als belangrijkste subactiviteit onder preventie aangegeven, maar er wordt geen significant 

verschil gevonden met het geven van info. Er wordt wel een significant verschil gevonden tussen bemiddelen 

en doorverwijzen. Samenwerken is de minst belangrijke subactiviteit (Zie tabel 24). 
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Tabel 25: Rangorde van de subactiviteiten onder belangenbehartiging volgens belangrijkheid voor het Nederlandstalig 
landsgedeelte 

Belangenbehartiging 

Subactiviteit Aantal Med Q1 Q3 Gem Sd 

1. Collectieve belangenbehartiging 162 2 2 2 1,8 0,40 

Significantie van het verschil tussen collectieve en individuele belangenbehartiging: P<0,001* 

2. Individuele belangenbehartiging 162 1 1 1 1,2 0,40 

* Significant verschil bij een P-waarde kleiner dan 0,050. Deze staan in het grijs gearceerd. 

Voor de rangorde van de subactiviteiten onder belangenbehartiging diende het cijfer 1 of 2 gegeven te worden. 

Collectieve belangenbehartiging wordt als significant belangrijker aangegeven dan individuele 

belangenbehartiging (Zie tabel 25). 

Tabel 26: Rangorde van de subactiviteiten onder signaleren volgens belangrijkheid voor het Nederlandstalig 
landsgedeelte 

Signaleren 

Subactiviteit Aantal Med Q1 Q3 Gem Sd 

1. Interne signalering 162 2 2 2 1,8 0,37 

Significantie van het verschil tussen interne en externe signalering: P<0,001* 

2. Externe signalering 162 1 1 1 1,2 0,37 

* Significant verschil bij een P-waarde kleiner dan 0,050. Deze staan in het grijs gearceerd. 

Voor de rangorde van de subactiviteiten onder signaleren diende het cijfer 1 of 2 gegeven te worden. Interne 

signalering wordt als significant belangrijker aangegeven dan externe signalering (Zie tabel 26). 

Niet patiëntgebonden activiteiten  

 

Tabel 27: Rangorde van de subactiviteiten onder competentie ontwikkeling volgens belangrijkheid voor het 
Nederlandstalig landsgedeelte 

Competentie ontwikkeling 

Subactiviteit Aantal Med Q1 Q3 Gem Sd 

1. Plannen van competentie ontwikkeling 157 5 4 6 4,9 1,24 

Significantie van het verschil tussen plannen van competentie ontwikkeling en begeleiden van studenten: 
 P= 0,299* 

2. Begeleiden van studenten 157 5 4 6 4,7 1,26 

Significantie van het verschil tussen begeleiden van studenten en deelname aan vorming: P<0,001* 

3. Deelname aan vorming 157 3 2 5 3,2 1,61 

Significantie van het verschil tussen deelname aan vorming en reflecteren: P= 0,860* 

4. Reflecteren 157 3 2 4 3,2 1,30 

Significantie van het verschil tussen reflecteren en zelf geven van vorming: P=0,105* 

5. Zelf geven van vorming 157 3 2 4 2,9 1,52 

Significantie van het verschil tussen zelf geven van vorming en consulteren: P<0,001* 

6. Consulteren, adviseren en coachen van andere 
professionals 

157 2 1 3 2,0 1,22 

* Significant verschil bij een P-waarde kleiner dan 0,050. Deze staan in het grijs gearceerd. 

Voor de rangorde van de subactiviteiten onder competentie ontwikkeling diende een cijfer tussen 1 en 6 

gegeven te worden. Plannen van competentie ontwikkeling wordt aangegeven als de belangrijkste subactiviteit 

onder competentie ontwikkeling. Er is echter geen significant verschil met de tweede belangrijkste subactiviteit 

begeleiden van studenten. Er wordt wel een significant verschil gevonden tussen plannen van competentie 

ontwikkeling en deelname aan vorming. Er wordt ook een significant verschil gevonden tussen begeleiden van 
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studenten en reflecteren en begeleiden van studenten en zelf geven van vorming. Er wordt geen significant 

verschil gevonden tussen zelf geven van vorming en deelname aan vorming. Consulteren, adviseren en coachen 

van andere professionals is de minst belangrijke subactiviteit en is significant minder belangrijk dan zelf geven 

van vorming (Zie tabel 27). 

Tabel 28: Rangorde van de subactiviteiten onder andere niet patiëntgebonden activiteiten volgens belangrijkheid voor 
het Nederlandstalig landsgedeelte 

Andere niet-patiëntgebonden activiteiten 

Subactiviteit Aantal Med Q1 Q3 Gem Sd 

1. Profileren en verantwoorden van het beroep 160 5 4 6 4,5 1,49 

Significantie van het verschil tussen profileren en meewerken aan het beleid: P=0,266* 

2. Meewerken aan het beleid 160 5 4 6 4,4 1,59 

Significantie van het verschil tussen meewerken aan het beleid en meewerken aan andere projecten en onderzoek: P=0,023* 

3. Meewerken aan andere projecten of onderzoek 160 4 3 5 4,0 1,42 

Significantie van het verschil tussen meewerken aan andere projecten en onderzoek en meewerken aan dit project en 
onderzoek: P=0,087* 

4. Meewerken aan dit project en onderzoek 160 4 3 5 3,7 1,59 

Significantie van het verschil tussen meewerken aan dit project en onderzoek en niet patiëntgebonden overleg: P<0,001* 

5. Niet-patiëntgebonden overleg 160 2 2 3 2,4 1,13 

Significantie van het verschil tussen niet patiëntgebonden overleg en organisatie en dienstgebonden activiteiten: P<0,001* 

6. Organisatie en dienstgebonden activiteiten 160 2 1 3 2,0 1,28 

* Significant verschil bij een P-waarde kleiner dan 0,050. Deze staan in het grijs gearceerd. 

Voor de rangorde van de subactiviteiten onder andere niet-patiëntgebonden activiteiten diende een cijfer 

tussen 1 en 6 gegeven te worden. Profileren is de belangrijkste subactiviteit onder andere niet 

patiëntgebonden activiteiten. Er is echter geen significant verschil met de tweede belangrijkste subactiviteit, 

meewerken aan het beleid. Er wordt bij verdere vergelijking wel een significant verschil gevonden tussen 

profileren en meewerken aan andere projecten en onderzoek. Er wordt ook een significant verschil gevonden 

tussen meewerken aan andere projecten en onderzoek en niet patiëntgebonden overleg. Organisatie en 

dienstgebonden activiteiten is de minst belangrijke subactiviteit en is ook significant minder belangrijk dan niet 

patiëntgebonden overleg (zie tabel 28). 

 

5.2.2.3. Algemene belangrijkheid van de activiteiten voor het Nederlandstalig landsgedeelte 

 

In het derde deel van de vragenlijst werd nagegaan in hoeverre sociaal werkers in psychiatrische ziekenhuizen 

de kerntaken en subactiviteiten belangrijk vinden. Hieronder worden de percentages weergegeven van de 

sociaal werkers in psychiatrische ziekenhuizen die een taak belangrijk vinden, willen, kunnen en mogen 

opnemen. De taken waarbij 20% of meer sociaal werkers aangegeven dat zij een bepaalde activiteit niet 

belangrijk vinden, willen, kunnen of mogen opnemen, worden in het paars aangeduid. Indien 100% van de 

sociaal werkers een taak belangrijk vinden, willen, kunnen en mogen opnemen, wordt dit percentage in het 

oranje aangeduid (Zie tabel 29). 

 

 



54 
 

Tabel 29: Percentages van de algemene vraag belangrijkheid voor de kerntaken en subactiviteiten voor het 
Nederlandstalig landsgedeelte 

 



55 
 

 



56 
 

 

Er wordt opgemerkt dat ‘het kunnen opnemen van een activiteit’ 27 keer door 20% of meer sociaal werkers in 

psychiatrische ziekenhuizen negatief beantwoord wordt. Dit is vooral het geval bij niet-patiëntgebonden 

activiteiten.  

Onder psychosociale hulpverlening geven meer dan 20% van de sociaal werkers aan dat zij behandelen en 

crisisinterventie niet kunnen en mogen opnemen.  

Onder onderzoek en rapportage valt op dat alle sociaal werkers psychosociale anamnese en sociaal onderzoek 

belangrijk vinden. Huisbezoek vinden sociaal werkers in psychiatrische ziekenhuizen wel belangrijk, maar 40% 

geeft aan dit niet te kunnen opnemen. Registratie wordt door ruim 20% van de sociaal werkers aangegeven dat 

zij dit niet belangrijk vinden, dit niet willen en niet kunnen opnemen.  

Onder zorgcoördinatie wordt opgemerkt dat screenen van risicopatiënten door 20% of meer sociaal werkers 

niet belangrijk gevonden wordt, niet opgenomen wil, kan of mag worden. Geven van info en samenwerken in 

functie van patiëntgebonden overleg wordt door alle sociaal werkers belangrijk bevonden. Deze subactiviteiten 

nemen de vijfde en de zevende plaats in de rangorde in. 

De kerntaak materiële hulpverlening wordt door heel wat sociaal werkers niet belangrijk gevonden (22%) en zij 

willen (26%), kunnen (35%) en mogen (20%) dit ook minder opnemen. 
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Onder sociaal administratieve hulpverlening wordt samenwerken in functie van patiëntgebonden overleg door 

alle sociaal werkers als belangrijk aangeven.  

Geven van info onder financieel administratieve hulpverlening wordt door alle sociaal werkers belangrijk 

bevonden.  

Voor de kerntaak preventie en voor het geven van info op vlak van preventie wordt door 30% of meer sociaal 

werkers aangegeven dat zij dit niet kunnen opnemen. Voor bemiddelen op vlak van preventie wordt door 20% 

of meer sociaal werkers aangegeven dat zij dit niet willen, kunnen en mogen opnemen. 

Collectieve belangenbehartiging wordt door 90 % van de sociaal werkers belangrijk bevonden, maar 20% of 

meer geeft aan dat zij dit niet willen of mogen opnemen. Het kunnen opnemen van collectieve 

belangenbehartiging wordt door 45% negatief beantwoord. 

Ook externe signalering werd door 90% van de sociaal werkers belangrijk bevonden maar ook hier geven 20% 

of meer sociaal werkers aan dat zij dit niet willen of mogen opnemen. Het kunnen opnemen wordt door 46% 

van de sociaal werkers negatief beantwoord. 

Eenentwintig procent van de sociaal werkers geven aan dat zij competentie ontwikkeling niet kunnen 

opnemen. Het zelf geven van vorming vinden heel wat sociaal werkers niet belangrijk (37%) en zij geven in 

grote mate aan dat zij dit niet willen (48%), kunnen (49%) en mogen (27%) opnemen. Consulteren, adviseren 

en coachen van andere professionals vinden 87% van de sociaal werkers wel belangrijk, maar 20% of meer wil, 

kan en mag dit niet opnemen. Het begeleiden van studenten wordt door ruim 90% van de sociaal werkers 

belangrijk bevonden, maar 20% of meer geeft aan dat zij dit niet willen en kunnen opnemen. Reflecteren wordt 

door alle sociaal werkers belangrijk bevonden. 

Voor alle subactiviteiten onder de kerntaak niet-patiëntgebonden activiteiten wordt door 20% of meer sociaal 

werkers aangegeven dat zij dit niet kunnen opnemen. Meewerken aan dit onderzoek en meewerken aan 

andere projecten en onderzoek wordt door meer dan 20% van de sociaal werkers aangegeven als niet 

belangrijk en deze sociaal werkers willen dit ook niet opnemen. Voor meewerken aan het beleid wordt door 

20% of meer sociaal werkers aangeven dat zij dit niet willen, kunnen en mogen opnemen. Dit is ook het geval 

voor profileren en verantwoorden van het beroep. 
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Tabel 30: Percentages van de algemene vraag belangrijkheid voor de niet sociaal werk gebonden activiteiten voor het 
Nederlandstalig landsgedeelte 

 

Patiëntenadministratie wordt door 52% van de sociaal werkers uitgevoerd, andere instellingsgebonden 

activiteiten, dienstverantwoordelijke activiteiten en psychotherapeutische activiteiten wordt door meer dan 

25% uitgevoerd. Meer dan de helft van de sociaal werkers vindt dat dienstverantwoordelijke activiteiten en de 

sociale dienst van het personeel door een sociaal werker opgenomen moet worden. Minder dan 10% vindt dat 

dit het geval is voor morele, godsdienstige en filosofische bijstand en voor verpleegkundige activiteiten (Zie 

tabel 30). 
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Dienstverantwoordelijke activiteiten, psychotherapeutische activiteiten, ombudsfunctie en 

patiëntenadministratie wordt door meer dan 80% van de sociaal werkers belangrijk gevonden. Met 

uitzondering van dienstverantwoordelijke activiteiten, vinden meer dan de helft van de sociaal werkers niet dat 

dit door een sociaal werker dient opgenomen te worden en meer dan de helft wil, kan en mag deze activiteiten 

niet opnemen. Coördinatie van interculturele bemiddeling wordt slechts door 29% belangrijk bevonden. Toch 

vindt 34% dat deze activiteit door een sociaal werker opgenomen moet worden (Zie tabel 30). 

 

5.2.2.4. Rangorde van de kerntaken en subactiviteiten volgens statuut voor het Nederlandstalig 

landsgedeelte 

 

In tabel 31 worden de kerntaken en de significante subactiviteiten volgens statuut weergegeven. Met de non 

parametrische Mann-Whitney U-test werd nagegaan in hoeverre er een significant verschil in rangorde is 

tussen de kerntaken en de subactiviteiten voor openbare (n=2) of voor private (n=21) psychiatrische 

ziekenhuizen. Voor alle kerntaken werd de significantie (P-waarde) en de beschrijvende parameters mediaan, 

kwartielen, gemiddelde en standaarddeviatie weergegeven. Enkel de significante subactiviteiten worden 

beschreven. De volledige vergelijking is in bijlage te vinden (zie bijlage 12). 
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Tabel 31: Vergelijking van de rangorde volgens belangrijkheid op basis van het statuut van het ziekenhuis voor het 
Nederlandstalig landsgedeelte 

*Indien de p-waarde kleiner is dan 0,05 kan er vanuit gegaan worden dat er een statistisch significant verschil is. 

Significante taken worden in het grijs gearceerd. 

** Kerntaken staan in het vet aangeduid. 

Enkel de kerntaak ‘andere niet patiëntgebonden activiteiten’ wordt significant belangrijker gevonden in 

openbare dan in private ziekenhuizen. 

Voor de subactiviteiten worden zes verschillen gevonden. Crisisinterventie, geven van info (sociaal 

administratief) en administratieve ondersteuning (financieel en juridisch administratief) zijn significant 

belangrijker in openbare ziekenhuizen. Bemiddelen op psychosociaal vlak en samenwerken ifv 

patiëntgebonden overleg op juridisch administratief vlak zijn significant belangrijker voor sociaal werkers in 

private ziekenhuizen. 
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5.2.2.5. Algemene vraag naar de belangrijkheid van de kerntaken en subactiviteiten volgens 

statuut voor het Nederlandstalig landsgedeelte 

 

Alle percentages i.v.m. het belangrijk vinden en het willen, kunnen en mogen uitvoeren van de kerntaken en 

subactiviteiten voor openbare en voor private psychiatrische ziekenhuizen, zijn in bijlage terug te vinden (zie 

bijlage 12). De significante verschillen staan in tabel 32 gerapporteerd. 

Tabel 32: Significante verschillen tussen openbare en private ziekenhuizen op vlak van de algemene vraag belangrijkheid 
voor het Nederlandstalig landsgedeelte 

 Openbaar Privaat  

 % Ja % Nee % Ja % Nee P-waarde* 

Patiëntgebonden activiteiten 

Behandelen (Psychosociale hulpverlening)  
Belangrijk vinden 

76,5% 23,5% 95% 5% P=0,022 

Behandelen (Psychosociale hulpverlening)  
Willen uitvoeren 

53% 47% 85% 15% P=0,003 

Behandelen (Psychosociale hulpverlening)  
Kunnen uitvoeren 

47% 53% 71% 29% P=0,047 

Huisbezoek (Onderzoek en rapportage) 
Kunnen uitvoeren 

82% 18% 58% 42% P= 0,039 

Geven van info (Zorgcoördinatie) 
Willen uitvoeren 

88% 12% 99% 1% P= 0,027 

Bemiddelen (Zorgcoördinatie) 
Willen uitvoeren 

76,5% 23,5% 95% 5% P= 0,022 

Financieel administratieve hulpverlening 
Willen uitvoeren 

82% 18% 93% 7% P=0,035 

Bemiddelen (Financieel administratieve hulpverlening)  
Mogen uitvoeren 

76,5% 23,5% 93% 7% P=0,050 

Doorverwijzen (Juridisch administratieve hulpverlening) 
Kunnen uitvoeren 

76,5% 23,5% 96% 4% P=0,011 

Administratieve ondersteuning (Juridisch adm. HV) 
Willen uitvoeren 

76,5% 23,5% 93% 7% P= 0,039 

Administratieve ondersteuning (Juridisch adm. HV) 
Mogen uitvoeren 

76,5% 23,5% 93% 7% P= 0,039 

Preventie 
Kunnen uitvoeren 

88% 12% 66% 34% P=0,046 

Collectieve belangenbehartiging 
Kunnen uitvoeren 

88% 12% 51% 49% P=0,003 

Niet patiëntgebonden activiteiten 

Consulteren, adviseren en coachen van andere professionals 
Willen uitvoeren 

53% 47% 75,5% 24,5% P=0,049 

Reflecteren over het persoonlijk handelen 
Willen uitvoeren 

88% 12% 100% 0% P=0,010 

Niet sociaal werk gebonden activiteiten 

Ombudsfunctie 
Belangrijk vinden 

100% 0% 85% 15% P<0,001 

Ombudsfunctie 
Kunnen uitvoeren 

23,5% 76,5% 5% 95% P=0,015 

Ombudsfunctie 
Mogen uitvoeren 

29% 71% 5% 95% P=0,005 

Patiëntenadministratie 
Uitvoeren van patiëntenadministratie 

23,5% 76,5% 50% 50% P=0,031 

* Indien de p-waarde kleiner is dan 0,05 kan er vanuit gegaan worden dat er een statistisch significant verschil. 
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Sociaal werkers in openbare ziekenhuizen willen een aantal activiteiten minder opnemen dan de sociaal 

werkers in private ziekenhuizen. Deze taken zijn: psychosociale behandeling, geven van info (zorgcoördinatie), 

bemiddelen (zorgcoördinatie), administratieve ondersteuning (juridisch administratieve hulpverlening), 

consulteren, adviseren en coachen van andere professionals en reflecteren over het eigen handelen. Verder 

vinden sociaal werkers uit openbare ziekenhuizen psychosociaal behandelen significant minder belangrijk en 

kunnen zij dit significant minder uitvoeren. Ook doorverwijzen (juridisch administratieve hulpverlening) kunnen 

zij significant minder opnemen en administratieve ondersteuning (juridisch administratieve hulpverlening) 

mogen zij significant minder opnemen. Tot slot nemen significant meer sociaal werkers uit private 

ziekenhuizen patiëntenadministratie op zich. 

Sociaal werkers in private ziekenhuizen kunnen een aantal taken significant minder opnemen dan in openbare 

ziekenhuizen, zoals huisbezoek, de kerntaak preventie, collectieve belangenbehartiging en de ombudsfunctie. 

Verder vinden zij de ombudsfunctie minder belangrijk en mogen zij deze ook minder uitvoeren.  

 

5.2.2.6. Rangorde van de kerntaken en subactiviteiten volgens grootte voor het Nederlandstalig 

landsgedeelte 

  

In tabel 33 worden de kerntaken en de significante subactiviteiten volgens grootte weergegeven. Opnieuw 

werd met de non parametrische Mann-Whitney U-test nagegaan in hoeverre er een significant verschil in 

rangorde is tussen de kerntaken en de subactiviteiten voor kleine (minder dan 300 bedden, n=14) of voor grote 

(300 of meer bedden, n=9) psychiatrische ziekenhuizen. Voor alle kerntaken werd de significantie (P-waarde) 

en de beschrijvende parameters mediaan, kwartielen, gemiddelde en standaarddeviatie weergegeven. Enkel de 

significante subactiviteiten worden beschreven. Ook hier wordt de mediaan gehanteerd om de rangorde te 

bepalen. De volledige vergelijking met de niet significante subactiviteiten is in bijlage te vinden (zie bijlage 12). 
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Tabel 33: Vergelijking van de rangorde volgens belangrijkheid op basis van de grootte van het ziekenhuis voor het 
Nederlandstalig landsgedeelte 

*Indien de p-waarde kleiner is dan 0,05 kan er vanuit gegaan worden dat er een statistisch significant verschil.  

Significante taken worden in het grijs gearceerd. 

** Kerntaken staan in het vet aangeduid. 

Enkel de kerntaak zorgcoördinatie is significant belangrijker in grote ziekenhuizen dan in kleine ziekenhuizen. 

Er zijn vijf subactiviteiten waar een significant verschil in belangrijkheid gevonden wordt. Het geven van info op 

vlak van zorgcoördinatie en coördineren en bemiddelen op juridisch administratief vlak is significant 

belangrijker in grote dan in kleine ziekenhuizen. Het geven van administratieve ondersteuning op vlak van 

zorgcoördinatie en niet patiëntgebonden overleg is significant belangrijker in kleine ziekenhuizen. 
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5.2.2.7. Algemene vraag naar de belangrijkheid van de kerntaken en subactiviteiten volgens 

grootte voor het Nederlandstalig landsgedeelte 

 

Alle percentages i.v.m. het belangrijk vinden en het willen, kunnen en mogen uitvoeren van de kerntaken voor 

openbare en voor private psychiatrische ziekenhuizen, zijn in bijlage terug te vinden (zie bijlage 12). De 

significante verschillen staan in tabel 34 gerapporteerd. 

Tabel 34: Significante verschillen tussen kleine en grote ziekenhuizen voor de algemene vraag belangrijkheid voor het 
Nederlandstalig landsgedeelte 

 Klein  
(<300 bedden) 

Groot 
(≥300 bedden) 

 

 % Ja % Nee % Ja % Nee P-waarde* 

Patiëntgebonden activiteiten 

Huisbezoek (Onderzoek en rapportage) 
Mogen uitvoeren 

76% 24% 90% 10% P=0,013 

Coördineren (Financieel administratieve hulpverlening) 
Willen uitvoeren 

83% 17% 94% 6% P=0,022 

Bemiddelen (Financieel administratieve hulpverlening) 
Kunnen uitvoeren 

80% 20% 94% 6% P=0,007 

Juridisch administratieve hulpverlening 
Willen uitvoeren 

84% 16% 97% 3% P=0,004 

Geven van info (Juridisch administratieve hulpverlening) 
Willen uitvoeren 

87% 13% 97% 3% P=0,017 

Geven van info (Juridisch administratieve hulpverlening) 
Kunnen uitvoeren 

77% 23% 95% 5% P=0,001 

Coördineren (Juridisch administratieve hulpverlening) 
Willen uitvoeren 

76% 24% 90% 10% P=0,014 

Coördineren (Juridisch administratieve hulpverlening) 
kunnen uitvoeren 

64% 36% 82,5% 17,5% P=0,007 

Coördineren (Juridisch administratieve hulpverlening) 
mogen uitvoeren 

79% 21% 92% 8% P=0,014 

Bemiddelen (Juridisch administratieve hulpverlening) 
Willen uitvoeren 

73% 27% 85% 15% P=0,046 

Bemiddelen (Juridisch administratieve hulpverlening) 
kunnen uitvoeren 

67% 33% 85% 15% P=0,007 

Niet patiëntgebonden activiteiten 

Zelf geven van vorming (competentie ontwikkeling) 
kunnen uitvoeren 

61% 39% 43% 57% P=0,013 

Meewerken aan het beleid 
Belangrijk vinden 

81% 19% 93% 7% P=0,023 

Meewerken aan andere projecten en onderzoek 
kunnen uitvoeren 

63% 37% 48% 52% P=0,039 

Organisatie en dienstgebonden activiteiten 
mogen uitvoeren 

99% 1% 86% 14% P=0,003 

Niet sociaal werk gebonden activiteiten 

Ombudsfunctie 
mogen uitvoeren 

3% 97% 11% 89% P=0,039 

Morele, godsdienstige en filosofische bijstand 
Belangrijk vinden 

81% 19% 66% 34% P=0,022 

Patiëntenadministratie 
Uitvoeren van patiëntenadministratie 

37% 63% 55% 45% P=0,016 

* Indien de p-waarde kleiner is dan 0,05 kan er vanuit gegaan worden dat er een statistisch significant verschil. 
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Vooral heel wat juridisch administratieve en financieel administratieve taken kunnen en willen sociaal werkers 

uit kleine ziekenhuizen significant minder opnemen dan in grote ziekenhuizen. Sociaal werkers uit kleine 

ziekenhuizen willen significant minder coördineren (financieel administratief en juridisch administratief), 

juridisch administratieve hulpverlening uitvoeren en bemiddelen (juridisch administratief). Zij kunnen ook 

significant minder bemiddelen (financieel administratief en juridisch administratief) en info geven (juridisch 

administratief). 

Verder mogen zij significant minder huisbezoek en ombudsfunctie opnemen en vinden zij meewerken aan het 

beleid minder belangrijk. 

In grote ziekenhuizen wordt een significant verschil op het vlak van niet patiëntgebonden en niet sociaal werk 

gebonden activiteiten gevonden. Sociaal werkers in grote ziekenhuizen kunnen significant minder zelf vorming 

geven en meewerken aan andere projecten en onderzoek dan sociaal werkers in kleine ziekenhuizen. Zij mogen 

significant minder organisatie gebonden activiteiten opnemen en vinden morele, godsdienstige en filosofische 

bijstand significant minder belangrijk. Sociaal werkers in grote ziekenhuizen voeren significant meer 

patiëntenadministratie uit. 
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5.2.3. Resultaten voor het Franstalig landsgedeelte 

  

Van 42 sociaal werkers werd de vragenlijst belangrijkheid ontvangen. Zes vragenlijsten waren onvolledig en 

werden niet opgenomen bij de verwerkingen. Ongeveer 26 sociaal werkers konden de vragenlijst niet opnemen 

omwille van gepland verlof tijdens de periode van afname va de vragenlijst. 

5.2.3.1. Rangorde van de kerntaken voor het Franstalig landsgedeelte 

 

Hieronder worden de kerntaken gerangschikt op basis van de mediaan (uitleg zie voetnoot 22 p. 48) van de 

aangegeven belangrijkheid door de sociaal werkers (Zie tabel 35).  

Tabel 35: Rangorde van de kerntaken volgens belangrijkheid voor het Franstalig landsgedeelte 

 
Aantal Med Q1 Q3 Gem sd 

1. Psychosociale hulpverlening 36 12 8 12 9,7 3,42 

Significantie van het verschil tussen psychosociale hulpverlening en sociaal administratieve hulpverlening : P=0,039*  

2. Sociaal administratieve hulpverlening 36 10 8 11 9,0 2,89 

Significantie van het verschil tussen sociaal administratieve hulpverlening en zorgcoördinatie: P=0,474* 

3. Zorgcoördinatie 36 10 6 11 8,6 3,04 

Significantie van het verschil tussen zorgcoördinatie en financieel adminsitratieve hulpverlening: P=0,305* 

4. Financieel administratieve hulpverlening 36 8 7 10 7,7 2,60 

Significantie van het verschil tussen financieel administratieve hulpverlening en juridisch administratieve hulpverlening: 
P=0,017* 

5. Juridisch administratieve hulpverlening 36 7 6 9 7,2 1,91 

Significantie van het verschil tussen juridisch administratieve hulpverlening en onderzoek en rapportage: P=0,487 

6. Onderzoek en rapportage 36 7 5 11 7,6 2,85 

Significantie van het verschil tussen onderzoek en rapportage en competentie ontwikkeling: P=0,008* 

7. Competentie ontwikkeling 36 5 4 8 5,5 2,34 

Significantie van het verschil tussen competentie ontwikkeling en materiële hulpverlening: P=0,807* 

8. Materiële hulpverlening 36 5 3 7 5,3 2,78 

Significantie van het verschil tussen materiële hulpverlening en preventie: P=0,887* 

9. Preventie 36 5 3 8 5,6 3,08 

Significantie van het verschil tussen preventie en belangenbehartiging: P=0,608* 

10. Belangenbehartiging 36 5 3 7 5,19 2,80 

Significantie van het verschil tussen belangenbehartiging en andere niet patiëntgebonden activiteiten: P=0,006* 

11. Andere niet patiëntgebonden activiteiten 36 2 1 4 3,36 3,37 

Significantie van het verschil tussen andere niet patiëntgebonden activiteiten en signaleren: P=0,987* 

12. Signaleren 36 2 1 5 3,33 2,78 

* Significant verschil bij een P-waarde kleiner dan 0,050. Deze staan in het grijs gearceerd. 

Op basis van de mediaan zijn de drie belangrijkste kerntaken psychosociale hulpverlening, sociaal 

administratieve hulpverlening en zorgcoördinatie. De minst belangrijkst kerntaken zijn belangenbehartiging, 

andere niet patiëntgebonden activiteiten en signaleren (Zie tabel 35). 

Psychosociale hulpverlening is significant de belangrijkste kerntaak. Tussen sociaal administratieve 

hulpverlening en zorgcoördinatie wordt geen significant verschil gevonden. Bij de minst belangrijke kerntaken 

is ander niet patiëntgebonden activiteiten significant minder belangrijk dan belangenbehartiging. Verder wordt 

een significant verschil gevonden tussen financieel administratieve en juridisch administratieve hulpverlening 

en tussen onderzoek en rapportage en competentie ontwikkeling. Financieel administratieve hulpverlening is 

significant belangrijker dan juridisch administratieve hulpverlening en onderzoek en rapportage is significant 

belangrijker dan competentie ontwikkeling (Zie tabel 35). 
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5.2.3.2. Rangorde van de subactiviteiten voor het Franstalig landsgedeelte 

 

Naast de rangorde van de kerntaken werd ook de rangorde van de subactiviteiten onder een kerntaak 

nagegaan. Hiervoor werd opnieuw de mediaan berekend voor het opmaken van de rangorde en werd met de 

non-parametrische Wilcoxon test nagegaan of er een significant verschil zit tussen de subactiviteit en de 

volgende subactiviteit in de rangorde (zie tabel 36-46). 

 Patiëntgebonden activiteiten 

 

Tabel 36: Rangorde van de subactiviteiten onder psychosociale hulpverlening volgens belangrijkheid voor het Franstalig 
landsgedeelte 

Psychosociale hulpverlening 

Subactiviteiten Aantal Med Q1 Q3 gem sd 

1. Begeleiden 37 4 3 5 3,9 1,16 

Significantie van het verschil tussen begeleiden en ondersteunen : P=0,439* 

2. Ondersteunen 37 4 3 5 3,7 1,05 

Significantie van het verschil tussen ondersteunen en behandelen : P=0,776* 

3. Behandelen 37 4 3 4 3,5 1,22 

Significantie van het verschil tussen behandelen en crisisinterventie : P<0,001* 

4. Crisisinterventie 37 2 1 2 2,1 1,30 

Significantie van het verschil tussen crisisinterventie en bemiddelen : P=0,638* 

5. Bemiddelen 37 2 1 2 1,8 0,88 

* Significant verschil bij een P-waarde kleiner dan 0,050. Deze staan in het grijs gearceerd. 

Psychosociaal begeleiden is de meest belangrijke subactiviteit onder psychosociale hulpverlening, gevolgd door 

psychosociaal ondersteunen. Er wordt geen significant verschil tussen beide gevonden. Bemiddelen is de minst 

belangrijke subactiviteit, maar er wordt geen significant verschil gevonden. Tot slot is behandelen significant 

belangrijker dan crisisinterventie (Zie tabel 36). 

Tabel 37: Rangorde van de subactiviteiten onder onderzoek en rapportage volgens belangrijkheid voor het Franstalig 
landsgedeelte 

Onderzoek en rapportage 

Subactiviteiten Aantal Med Q1 Q3 gem sd 

1. Psychosociale anamnese en sociaal onderzoek 36 5 5 5 4,8 0,72 

Significantie van het verschil tussen psychosociale anamnese en sociaal onderzoek en dossierbeheer : P<0,001* 

2. Dossierbeheer 36 3 2 4 3,1 0,91 

Significantie van het verschil tussen dossierbeheer en sociale verslaggeving : P=0,223* 

3. Sociale verslaggeving 36 3 2 4 2,8 1,05 

Significantie van het verschil tussen sociale verslaggeving en huisbezoek : P=0,917* 

4. Huisbezoek 36 3 2 4 2,8 1,14 

Significantie van het verschil tussen huisbezoek en registreren: P<0,001* 

5. Registreren 36 1 1 2 1,6 1,03 

* Significant verschil bij een P-waarde kleiner dan 0,050. Deze staan in het grijs gearceerd. 

Psychosociale anamnese en sociaal onderzoek is de belangrijkste subactiviteit onder onderzoek en rapportage 

en deze is significant belangrijker dan dossierbeheer. Registreren is de minst belangrijke subactiviteit en deze is 

significant minder belangrijk dan huisbezoek (Zie tabel 37). 



68 
 

Tabel 38: Rangorde van de subactiviteiten onder zorgcoördinatie volgens belangrijkheid voor het Franstalig 
landsgedeelte 

Zorgcoördinatie 

Subactiviteiten Aantal Med Q1 Q3 gem sd 

1. Samenwerken  35 6 5 7 6,2 1,35 

Significantie van het verschil tussen samenwerken en administratieve ondersteuning: P=0,369* 

2. Administratieve ondersteuning 35 6 3 9 5,7 2,82 

Significantie van het verschil tussen administratieve ondersteuning en geven van info: P=1,000* 

3. Geven van info 35 6 4 8 5,6 2,61 

Significantie van het verschil tussen geven van info en inschakelen van andere hulp- en dienstverlening: P=0,711* 

4. Inschakelen van andere hulp- en dienstverlening 35 6 4 7 5,4 2,23 

Significantie van het verschil tussen inschakelen van andere hulp- en dienstverlening en coördineren: P=0,766* 

5. Coördineren 35 6 4 6 5,5 1,87 

Significantie van het verschil tussen coördineren en inschakelen van het sociaal netwerk: P=0,220* 

6. Inschakelen van het sociaal netwerk 35 5 3 7 4,9 1,98 

Significantie van het verschil tussen inschakelen van het sociaal netwerk en screenen van risicopatiënten: P=0,531* 

7. Screenen van risicopatiënten 35 4 2 9 5,3 3,40 

Significantie van het verschil tussen screenen van risicopatiënten en doorverwijzen: P=0,170* 

8. Doorverwijzen 35 4 3 6 4,3 2,16 

Significantie van het verschil tussen doorverwijzen en bemiddelen: P<0,001* 

9. Bemiddelen 35 1 1 2 2,0 1,94 

* Significant verschil bij een P-waarde kleiner dan 0,050. Deze staan in het grijs gearceerd. 

Samenwerken in functie van patiëntgebonden overleg is de belangrijkste subactiviteit onder zorgcoördinatie. 

Er wordt geen significant verschil gevonden met de tweede subactiviteit in de rangorde: het geven informatie. 

De minst belangrijke subactiviteit is bemiddelen, deze is significant minder belangrijk dan de voorlaatste 

subactiviteit: screenen van risicopatiënten (Zie tabel 38). 

Tabel 39: Rangorde van de subactiviteiten onder sociaal administratieve hulpverlening volgens belangrijkheid boor het 
Franstalig landsgedeelte 

Sociaal administratieve hulpverlening 

Subactiviteiten Aantal Med Q1 Q3 gem sd 

1. Samenwerken  37 5 4 5 4,5 0,99 

Significantie van het verschil tussen samenwerken en administratieve ondersteuning: P=0,526* 

2. Administratieve ondersteuning 37 5 3 6 4,3 1,66 

Significantie van het verschil tussen administratieve ondersteuning en geven van info: P=0,582* 

3. Geven van info 37 5 3 6 4,3 1,73 

Significantie van het verschil tussen geven van info en coördineren: P=0,049* 

4. Coördineren 37 4 2 4 3,4 1,32 

Significantie van het verschil tussen coördineren en doorverwijzen: P=0,243* 

5. Doorverwijzen 37 3 2 4 3,0 1,24 

Significantie van het verschil tussen doorverwijzen en bemiddelen: P=0,001* 

6. Bemiddelen 37 1 1 1 1,6 1,28 

* Significant verschil bij een P-waarde kleiner dan 0,050. Deze staan in het grijs gearceerd. 

Samenwerken in functie van patiëntgebonden overleg is de belangrijkste subactiviteit onder sociaal 

administratieve hulpverlening, maar deze is niet significant belangrijker dan de tweede subactiviteit in de 

rangorde: geven van informatie. Bemiddelen is de minst belangrijke subactiviteit en deze is significant minder 

belangrijk dan de voorlaatste subactiviteit: bemiddelen. Er wordt tot slot een significant verschil in 
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belangrijkheid gevonden tussen geven van info en coördineren. Geven van info is significant belangrijker dan 

coördineren (Zie tabel 39). 

Tabel 40: Rangorde van de subactiviteiten onder financieel administratieve hulpverlening volgens belangrijkheid voor 
het Franstalig landsgedeelte 

Financieel administratieve hulpverlening 

Subactiviteiten Aantal Med Q1 Q3 gem sd 

1. Samenwerken 36 5 4,00 5 4,5 1,03 

Significantie van het verschil tussen samenwerken en geven van info: P=0,352* 

2. Geven van info 36 4 3,00 6 4,2 1,83 

Significantie van het verschil tussen geven van info en administratieve ondersteuning: P=0,893* 

3. Administratieve ondersteuning 36 4 2,25 6 4,1 1,73 

Significantie van het verschil tussen administratieve ondersteuning en coördineren: P=0,116* 

4. Coördineren 36 3 2,00 5 3,4 1,36 

Significantie van het verschil tussen coördineren en doorverwijzen: P=0,094* 

5. Doorverwijzen 36 3 2,00 4 2,9 1,26 

Significantie van het verschil tussen doorverwijzen en bemiddelen: P=0,009* 

6. Bemiddelen 36 1 1,00 2 1,9 1,44 

* Significant verschil bij een P-waarde kleiner dan 0,050. Deze staan in het grijs gearceerd. 

Samenwerken is de belangrijkste subactiviteit onder financieel administratieve hulpverlening, maar deze is niet 

significant belangrijker dan het geven van informatie. Bemiddelen is de minst belangrijke subactiviteit. Deze is 

significant minder belangrijk dan doorverwijzen (Zie tabel 40). 

Tabel 41: Rangorde van de subactiviteiten onder juridisch administratieve hulpverlening volgens belangrijkheid voor het 
Franstalig landsgedeelte 

Juridisch administratieve hulpverlening 

Subactiviteiten Aantal Med Q1 Q3 gem sd 

1. Geven van info 36 5 3 6 4,4 1,84 

Significantie van het verschil tussen geven van info en samenwerken: P=0,886* 

2. Samenwerken 36 4 3 5 4,3 1,26 

Significantie van het verschil tussen samenwerken en administratieve ondersteuning: P=0,994* 

3. Administratieve ondersteuning 36 4 3 6 4,2 1,57 

Significantie van het verschil tussen administratieve ondersteuning en coördineren: P=0,041* 

4. Coördineren  36 3 2 5 3,4 1,33 

Significantie van het verschil tussen coördineren en doorverwijzen: P=0,179* 

5. Doorverwijzen 36 3 2 4 2,9 1,23 

Significantie van het verschil tussen doorverwijzen en bemiddelen: P=0,010* 

6. Bemiddelen 36 1 1 2 1,9 1,50 

* Significant verschil bij een P-waarde kleiner dan 0,050. Deze staan in het grijs gearceerd. 

Het geven van info is de belangrijkste subactiviteit onder juridisch administratieve hulpverlening, maar deze is 

niet significant belangrijker dan samenwerken. Bemiddelen is de minst belangrijke subactiviteit en deze is 

significant minder belangrijk dan doorverwijzen. Tot slot wordt een significant verschil gevonden tussen 

administratieve ondersteuning en coördineren. Administratieve ondersteuning is significant belangrijker dan 

coördineren (Zie tabel 41). 
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Tabel 42: Rangorde van de subactiviteiten onder preventie volgens belangrijkheid voor het Franstalig landsgedeelte 

Preventie 

Subactiviteiten Aantal Med Q1 Q3 gem sd 

1. Geven van info 37 4 2 4 3,0 1,18 

Significantie van het verschil tussen geven van info en samenwerken: P=0,920* 

2. Samenwerken 37 3 2 4 3,0 0,80 

Significantie van het verschil tussen samenwerken en doorverwijzen: P=0,103* 

3. Doorverwijzen 37 3 2 3 2,7 0,78 

Significantie van het verschil tussen doorverwijzen en bemiddelen: P<0,001* 

4. Bemiddelen 37 1 1 1 1,3 0,66 

* Significant verschil bij een P-waarde kleiner dan 0,050. Deze staan in het grijs gearceerd. 

Geven van informatie is de belangrijkste subactiviteit onder preventie, maar deze is niet significant belangrijker 

dan samenwerken. Bemiddelen is de minst belangrijke subactiviteit. Deze is significant minder belangrijker dan 

doorverwijzen (Zie tabel 42). 

Tabel 43: Rangorde van de subactiviteiten onder belangenbehartiging volgens belangrijkheid voor het Franstalig 
landsgedeelte 

Belangenbehartiging 

Subactiviteiten Aantal Med Q1 Q3 gem sd 

1. Individuele belangenbehartiging 39 2 2 2 1,8 0,41 

Significantie van het verschil tussen individuele belangenbehartiging en collectieve belangenbehartiging: P<0,001* 

2. Collectieve belangenbehartiging 39 1 1 1 1,2 0,41 

* Significant verschil bij een P-waarde kleiner dan 0,050. Deze staan in het grijs gearceerd. 

Individuele belangenbehartiging is de belangrijkste subactiviteit onder belangenbehartiging en is significant 

belangrijker dan collectieve belangenbehartiging (Zie tabel 43). 

Tabel 44: Rangorde van de subactiviteiten onder signaleren volgens belangrijkheid voor het Franstalig landsgedeelte 

Signaleren 

Subactiviteiten Aantal Med Q1 Q3 gem sd 

1. Interne signalering 37 2 2 2 1,9 0,32 

Significantie van het verschil tussen interne en externe signalering: P<0,001* 

2. Externe signalering 37 1 1 1 1,1 0,32 

* Significant verschil bij een P-waarde kleiner dan 0,050. Deze staan in het grijs gearceerd. 

Interne signalering is de meest belangrijke subactiviteit onder signaleren en is significant belangrijker dan 

externe signalering (Zie tabel 44). 
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Niet patiëntgebonden activiteiten  

 
Tabel 45: Rangorde van de subactiviteiten onder competentie ontwikkeling volgens belangrijkheid voor het Franstalig 
landsgedeelte 

Competentie ontwikkeling 

Subactiviteiten Aantal Med Q1 Q3 gem sd 

1. Reflecteren 36 6 5 6 5,2 1,05 

Significantie van het verschil tussen reflecteren en consulteren, adviseren en coachen van andere professionals: P=0,004* 

2. Consulteren, adviseren en coachen van andere 
professionals 

36 5 4 5 4,4 1,08 

Significantie van het verschil tussen consulteren, adviseren en coachen van andere professionals: P=0,854* 

3. Deelname aan vorming 36 4 3 6 4,3 1,49 

Significantie van het verschil tussen deelname aan vorming en plannen van competentie ontwikkeling  P<0,001* 

4. Plannen van competentie ontwikkeling 36 3 2 3 2,6 1,15 

Significantie van het verschil tussen plannen van competentie ontwikkeling en bijdrage leveren aan studenten: P=0,968* 

5. Begeleiden van studenten 36 2 2 3 2,6 1,18 

Significantie van het verschil tussen begeleiden van studenten en zelf geven van vorming: P=0,002* 

6. Zelf geven van vorming 36 1 1 2 1,8 1,31 

* Significant verschil bij een P-waarde kleiner dan 0,050. Deze staan in het grijs gearceerd. 

Reflecteren is de belangrijkste subactiviteit onder competentie ontwikkeling. Deze subactiviteit is significant 

belangrijker dan consulteren, adviseren en coachen van andere professionals. Het zelf geven van vorming is 

significant de minst belangrijkste subactiviteit. Er wordt tot slot een significant verschil gevonden tussen 

deelname aan vorming en het plannen van competentie ontwikkeling. Deelname aan vorming is significant 

belangrijker (Zie tabel 45). 

Tabel 46: Rangorde van de subactiviteiten onder andere niet patiëntgebonden activiteiten volgens belangrijkheid voor 
het Franstalig landsgedeelte 

Andere niet patiëntgebonden activiteiten 

Subactiviteiten Aantal Med Q1 Q3 gem sd 

1. Organisatie en dienstgebonden activiteiten 37 5 4 6 4,8 1,39 

Significantie van het verschil tussen organisatie en diesntgebonden activiteiten en profileren en verantwoorden van het 
beroep: P=0,024* 

2. Profileren en verantwoorden van het beroep 37 4 3 5 3,9 1,60 

Significantie van het verschil tussen profileren en verantwoorden van het beroep en niet patiëntgebonden overleg: P=0,927* 

3. Niet patiëntgebonden overleg 37 4 2 5 3,8 1,69 

Significantie van het verschil tussen niet patiëntgebonden overleg en deelname aan dit onderzoek: P=0,070* 

4. Deelname aan dit onderzoek 37 3 2 4 3,0 1,58 

Significantie van het verschil tussen deelname aan dit onderzoek een meewerken aan het beleid: P=0,988* 

5. Meewerken aan het beleid 37 3 1 4 3,0 1,68 

Significantie van het verschil tussen meewerken aan het beleid en meewerken aan andere projecten en onderzoek: P=0,349* 

6. Meewerken aan andere projecten en onderzoek 37 2 1 3 2,5 1,30 

* Significant verschil bij een P-waarde kleiner dan 0,050. Deze staan in het grijs gearceerd. 

Organisatie en dienstgebonden activiteiten is de significant belangrijkste subactiviteit onder andere niet 

patiëntgebonden activiteiten. De minst belangrijke subactiviteit is deelname aan andere projecten en 

onderzoek, maar deze is niet significant minder belangrijk dan meewerken aan het beleid (Zie tabel 46). 
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 5.2.3.3. Algemene vraag naar de belangrijkheid voor het Franstalig landgedeelte 

 
Tabel 47: Percentages van de algemene vraag belangrijkheid voor de kerntaken en subactiviteiten voor het Franstalig 
landsgedeelte 
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Patiëntgebonden activiteiten 

Psychosociale hulpverlening 42 100% 0% 95% 5% 95% 5% 88% 12% 

Ondersteunen 42 100% 0% 98% 2% 95% 5% 88% 12% 

Begeleiden 42 100% 0% 93% 7% 93% 7% 90,5% 9,5% 

Behandelen 42 98% 2% 95% 5% 95% 5% 88% 12% 

Crisisinterventie 42 79% 21% 67% 33% 76% 24% 62% 38% 

Bemiddelen 42 93% 7% 71% 29% 83% 17% 67% 33% 

Onderzoek en rapportage 42 93% 7% 93% 7% 98% 2% 95% 5% 

Psychosociale anamnese en sociaal 
onderzoek 

42 100% 0% 98% 2% 88% 12% 93% 7% 

Sociale verslaggeving 42 93% 7% 95% 5% 95% 5% 95% 5% 

Dossierbeheer 42 98% 2% 98% 2% 93% 7% 93% 7% 

Huisbezoek 42 95% 5% 88% 12% 81% 19% 83% 17% 

Registratie 42 71% 29% 64% 36% 79% 21% 79% 21% 

Zorgcoördinatie 42 98% 2% 90,5% 9,5% 93% 7% 86% 14% 

Screenen van risicopatiënten 42 88% 12% 71% 29% 74% 26% 67% 33% 

Geven van info 42 100% 0% 95% 5% 98% 2% 88% 12% 

Doorverwijzen 42 100% 0% 98% 2% 100% 0% 88% 12% 

Samenwerken  42 100% 0% 98% 2% 98% 2% 93% 7% 

Coördineren 42 95% 5% 90,5% 9,5% 86% 14% 83% 17% 

Inschakelen van het sociaal netwerk 42 100% 0% 90,5% 9,5% 90,5% 9,5% 86% 14% 

Inschakelen van andere hulp en 
dienstverlening 

42 100% 0% 98% 2% 95% 5% 90,5%* 7%* 

Bemiddelen 42 98% 2% 93% 7% 93% 7% 90,5% 9,5% 

Administratieve ondersteuning 42 86% 14% 76% 24% 74% 26% 67% 33% 

Materiële hulpverlening 42 86% 14% 67% 33% 74% 26% 67% 33% 

Sociaal administratieve HV 42 98% 2% 95% 5% 98% 2 % 93% 7% 

Geven van info 42 98% 2% 95% 5% 98% 2% 93% 7% 

Doorverwijzen 42 98% 2% 95% 5% 95% 5% 93% 7% 

Samenwerken 41 100% 0% 97,5% 2,5% 95% 5% 93% 7% 

Coördineren 42 95% 5% 88% 12% 83% 17% 83% 17% 

Bemiddelen  42 100% 0% 93% 7% 90,5% 9,5% 90,5% 9,5% 

Administratieve ondersteuning 42 86% 14% 71% 29% 71% 29% 71% 29% 
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Financieel administratieve 
hulpverlening 

42 100% 0% 90,5% 9,5% 90,5% 9,5% 81% 19% 

Geven van info 42 98% 2% 93% 7% 90,5% 9,5% 83% 17% 

Doorverwijzen 42 100% 0% 95% 5% 95% 5% 90,5% 9,5% 

Samenwerken 42 98% 2% 93% 7% 93% 7% 88% 12% 

Coördineren 42 88% 12% 83% 17% 86% 14% 79% 21% 

Bemiddelen  42 93% 7% 86% 14% 88% 12% 83% 17% 

Administratieve ondersteuning 42 83% 17% 67% 33% 69% 31% 64% 36% 

Juridisch administratieve hulpverlening 42 98% 2% 83% 17% 83% 17% 81% 19% 

Geven van info 42 95% 5% 83% 17% 88% 12% 83% 17% 

Doorverwijzen 42 100% 0% 90,5% 9,5% 95% 5% 88%* 9,5%* 

Samenwerken 42 100% 0% 95% 5% 93% 7% 90,5% 9,5% 

Coördineren 42 98% 2% 83% 17% 79% 21% 86% 14% 

Bemiddelen  42 98% 2% 88% 12% 90,5% 9,5% 88% 12% 

Administratieve ondersteuning 42 76% 24% 62% 38% 55% 45% 62% 38% 

Preventie 41 90% 10% 76% 24% 73% 27% 71% 29% 

Geven van info 42 90,5% 9,5% 79% 21% 76% 24% 79% 21% 

Doorverwijzen 42 98% 2% 93% 7% 86% 14% 83% 17% 

Samenwerken 42 95% 5% 90,5% 9,5% 91% 10% 86% 14% 

Bemiddelen 42 81% 19% 69% 31% 69% 31% 69% 31% 

Belangenbehartiging 42 93% 7% 79% 21% 76% 24% 79% 21% 

Individuele belangenbehartiging 42 90,5% 9,5% 86% 14% 81% 19% 79% 21% 

Collectieve belangenbehartiging 42 81% 19% 55% 45% 50% 50% 52% 48% 

Signaleren 42 88% 12% 69% 31% 67% 33% 64% 36% 

Interne signalering 42 90,5% 9,5% 74% 26% 71% 29% 69% 31% 

Externe signalering 42 79% 21% 60% 41% 52% 48% 57% 43% 

Niet patiëntgebonden activiteiten 

Competentie ontwikkeling 42 98% 2% 95% 5% 74% 26% 74% 26% 

Deelname aan vorming 42 98% 2% 98% 2% 74%* 21%* 69%* 29%* 

Zelf geven van vorming 42 64% 36% 33% 67% 29% 71% 33%* 64%* 

Consulteren, coachen en adviseren van 
andere professionals 

42 93% 7% 93% 7% 86% 14% 76% 24% 

Reflecteren 42 100% 0% 100% 0% 88% 12% 79% 21% 

Plannen van competentie ontwikkeling 42 88% 12% 83% 17% 69% 31% 57% 43% 

Begeleiden van studenten 42 98% 2% 76% 24% 83% 17% 79% 21% 
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Andere niet patiëntgebonden 
activiteiten 

42 86% 14% 69% 31% 71% 29% 69% 31% 

Niet patiëntgebonden overleg 42 88% 12% 79% 21% 71% 29% 76% 24% 

Meewerken aan het beleid 42 81% 19% 45% 55% 45%* 52%* 45%* 52%* 

Profileren en verantwoorden van het 
beroep 

42 98% 2% 79% 21% 74%* 24%* 69%* 29%* 

 Meewerken aan dit onderzoek 42 74% 26% 69% 31% 86% 14% 90,5% 9 ,5% 

Meewerken aan andere projecten en 
onderzoek 

42 83% 17% 67% 33% 74% 26% 79% 21% 

Organisatie en dienstgebonden 
activiteiten 

42 98% 2% 88% 12% 81% 19% 79% 21% 

*Ontbreken van een antwoord voor deze vraag 

Vooral niet patiëntgebonden activiteiten en indirect patiëntgebonden activiteiten (registreren, signaleren, 

belangenbehartiging) willen, kunnen en mogen 20% of meer sociaal werkers in Franstalige psychiatrische 

ziekenhuizen niet opnemen. Verder willen, kunnen en mogen 20% of meer sociaal werkers administratieve 

ondersteuning (zorgcoördinatie, sociaal, financieel en juridisch administratieve hulpverlening) niet opnemen. 

Ook crisisinterventie, screenen van risicopatiënten, materiële hulpverlening en preventie (preventie, geven van 

info en bemiddelen) willen, kunnen en mogen de sociaal werkers niet opnemen. Hiernaast mogen 21% van de 

sociaal werkers niet coördineren (financieel administratief) en kunnen zij niet coördineren (juridisch 

administratief) (Zie tabel 47). 

Verder wordt opgemerkt dat collectieve belangenbehartiging, externe signalering, zelf geven van vorming en 

meewerken aan het beleid belangrijke activiteiten zijn voor de sociaal werkers, maar slechts de helft willen, 

kunnen en mogen dit opnemen (Zie tabel 47). 

Tot slot vinden alle sociaal werkers het volgen van vorming belangrijk, maar 30% onder hen mogen dit niet 

opnemen (Zie tabel 47). 
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Tabel 48: Percentages van de algemene vraag belangrijkheid voor de niet sociaal werk gebonden activiteiten voor het 
Franstalig landsgedeelte 
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Niet sociaal werk gebonden activiteiten 

Dienstverantwoordelijke activiteiten 42 10% 91% 81%* 17%* 

Verpleegkundige activiteiten 42 12% 88% 5%* 93%* 

Psychotherapeutische activiteiten 42 31% 69% 50%* 48%* 

Coördinatie van interculturele 
bemiddeling 

41 0% 100% 34% 66% 

Uitvoeren van interculturele 
bemiddeling 

42 0% 100% 3%* 64%* 

Ombudsfunctie 42 5% 95% 31%* 67%* 

Patiëntenadministratie 41 44% 56% 39% 61% 

Sociale dienst van het personeel 42 7% 93% 62%* 36%* 

Morele, godsdienstige en filosofische 
bijstand 

42 2% 98% 2%* 95%* 

Andere instellingsgebonden activiteiten 42 45% 55% 40%* 57%* 
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Niet sociaal werk gebonden activiteiten 

Dienstverantwoordelijke activiteiten 42 95%* 2%* 17%* 81%* 24%* 74%* 9%* 88%* 

Verpleegkundige activiteiten 42 90%* 7%* 12%* 86%* 14%* 83%* 12%* 86%* 

Psychotherapeutische activiteiten 42 98%* 0%* 48%* 50%* 43%* 55%* 38%* 59%* 

Coördinatie van interculturele 
bemiddeling 

41 88% 12% 5% 95% 2% 97 %* 5% 95% 

Uitvoeren van interculturele 
bemiddeling 

42 86%* 12%* 5%* 93%* 2%* 95%* 2 %* 95%* 

Ombudsfunctie 42 79%* 19%* 10%* 88%* 7%* 90%* 14%* 83%* 

Patiëntenadministratie 41 93% 7% 41% 58% 56% 44% 51% 49% 

Sociale dienst van het personeel 42 93%* 5%* 19%* 79%* 29%* 69%* 14%* 83 %* 

Morele, godsdienstige en filosofische 
bijstand 

42 86%* 12%* 2%* 95%* 7%* 90%* 5%* 93%* 

Andere instellingsgebonden activiteiten 42 83 %* 14%* 40%* 57%* 38%* 59%* 36%* 62%* 

* Ontbreken van een antwoord voor deze vraag 

Meer dan 70% van de participanten geven aan dat niet sociaal werk gebonden activiteiten belangrijk zijn, maar 

slechts een beperkt aantal neemt deze activiteiten op. Enkel patiëntenadministratie wordt door 44% van de 

sociaal werkers uitgevoerd (Zie tabel 48).  

De meningen zijn verdeeld over de vraag of deze activiteiten door een sociaal werker uitgevoerd dienen te 

worden. Enkel over het uitvoeren van morele, godsdienstige en filosofische bijstand en verpleegkundige 
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activiteiten is meer dan 90% eens dat dit niet door een sociaal werker uitgevoerd dient te worden. Zij de 

meeste van deze activiteiten willen zij niet uitvoeren met uitzondering van psychotherapeutische activiteiten 

(50% wil dit opnemen), patiëntenadministratie (41% wil dit opnemen) en andere instellingsgebonden 

activiteiten (40% wil dit opnemen). Tot slot geeft meer dan de helft van de sociaal werkers aan, dat zij niet 

sociaal werk gebonden activiteiten niet kunnen en niet mogen opnemen, met uitzondering van 

patiëntenadministratie (56% kan dit opnemen en 51% mag dit opnemen) (Zie tabel 48). 

 

5.2.3.4. Rangorde van de kerntaken en subactiviteiten volgens het statuut van het ziekenhuis voor 

het Franstalig landsgedeelte  

 

Hieronder worden de kerntaken en de significante subactiviteiten gerapporteerd. De volledige tabellen met 

ook de niet significante subactiviteiten zijn in bijlage 13 te vinden. 

Tabel 49: Vergelijking van de rangorde volgens belangrijkheid op basis van het statuut van het ziekenhuis voor het 
Franstalig landsgedeelte 

  Openbaar Privaat   

  N= Med Q1 Q3 gem sd N= Med Q1 Q3 gem sd P-
waarde* 

Psychosociale HV** 18 11 8 12 9,6 3,79 18 11 8 12 9,7 3,12 P=0,906 

Onderzoek en 
rapportage 

18 7 6 10 7,9 2,47 18 7 4 11 7,3 3,24 P=0,577 

Zorgcoördinatie 18 10 7 11 8,8 3,02 18 8,5 6 11 8,3 3,12 P=0,576 

Materiële HV 18 6 3 7 5,3 2,35 18 5 2 8 5,3 3,22 P=0,787 

Sociaal 
administratieve HV 

18 10 9 11 9,0 3,13 18 10 8 11 8,9 2,73 P=0,822 

Bemiddelen 20 1 1 3 2,1 1,61 17 1 1 1 1,1 0,24 P=0,025 

Financieel 
administratieve HV 

18 8 4 9 6,9 2,80 18 8 7 10 8,4 2,20 P=0,125 

Juridisch 
administratieve HV 

18 7 5 8 6,7 2,19 18 7 7 9 7,7 1,50 P=0,253 

Preventie 18 4 3 8 5,4 3,13 18 5 3 9 5,7 3,12 P=0,702 

Belangenbehartiging 18 5 4 7 5,6 2,57 18 4 3 6 4,8 3,03 P=0,231 

Signaleren 18 2 1 6 3,6 3,26 18 2 1 4 3,1 2,26 P=0,858 

Competentie 
ontwikkeling 

18 5 4 8 5,8 2,49 18 5 3 6 5,2 2,21 P=0,522 

Andere niet 
patiëntgebonden 
activiteiten 

18 2 1 4 3,3 3,44 18 2 1 4 3,4 3,34 P=0,947 

*Indien de p-waarde kleiner is dan 0,05 kan er vanuit gegaan worden dat er een statistisch significant verschil.  

Significante taken worden in het grijs gearceerd. 

** Kerntaken staan in het vet aangeduid. 

Er worden geen significante verschillen voor de kerntaken tussen Franstalige openbare en private ziekenhuizen 

gevonden. Voor de subactiviteiten wordt enkel een verschil gevonden voor bemiddelen (sociaal 

administratieve hulpverlening). Deze subactiviteit is significant belangrijker in openbare ziekenhuizen (Zie tabel 

49). 
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5.2.3.5. Algemene vraag naar de belangrijkheid van de kerntaken en subactiviteiten volgens het 

statuut van het ziekenhuis voor het Franstalig landsgedeelte  

 

De tabellen met de percentages voor de algemene vraag belangrijkheid voor openbare en private ziekenhuizen 

zijn in bijlage 13 te vinden. 

Tabel 50: Significante verschillen tussen openbare en private ziekenhuizen op vlak van de algemene vraag belangrijkheid 
voor het Franstalig landsgedeelte 

 Openbaar privaat  

 % ja % nee % ja % nee P-waarde* 

Patiëntgebonden activiteiten 

Inschakelen van het sociaal netwerk 
 Mogen uitvoeren 

74% 26% 100% 0% P=0,019 

Bemiddelen (financieel administratieve hulpverlening)  
Belangrijk vinden 

96% 4% 68% 32% P=0,025 

Juridisch administratieve hulpverlening  
Mogen uitvoeren 

70% 30% 95% 5% P=0,044 

Administratieve ondersteuning (juridisch administratieve 
hulpverlening) 
Mogen uitvoeren 

78% 22% 100% 0% P=0,040 

Preventie 
Mogen uitvoeren 

61% 39% 79% 11% P=0,031 

Geven van info (preventie)  
Mogen uitvoeren 

65% 35% 95% 5% P=0,023 

Doorverwijzen (preventie)  
Mogen uitvoeren 

70% 30% 100% 0% P=0,009 

Externe signalering  
Mogen uitvoeren 

44% 56% 74% 26% P=0,048 

Niet patiëntgebonden activiteiten 

Andere niet patiëntgebonden activiteiten 
Kunnen uitvoeren 

57% 43% 89% 11% P=0,020 

Niet sociaal werk gebonden activiteiten 

Dienstverantwoordelijke  
Door een sociaal werker uitvoeren 

91% 4% 68% 32% P=0,034 

Verpleegkundige activiteiten  
Uitvoeren 

0% 100% 26% 74% P=0,014 

Verpleegkundige activiteiten  
Willen uitvoeren 

0% 96% 26% 74% P=0,014 

Verpleegkundige activiteiten 
Kunnen uitvoeren 

0% 96% 31% 68% P=0,005 

Verpleegkundige activiteiten  
Mogen uitvoeren 

0% 96% 26% 74% P=0,014 

Patiëntenadministratie  
Uitvoeren 

22% 78% 68% 26% P=0,002 

Patiëntenadministratie  
Willen uitvoeren 

22% 74% 63% 37% P=0,011 

Patiëntenadministratie 
Kunnen uitvoeren 

30% 65% 84% 16% P=0,001 

Patiëntenadministratie  
Mogen uitvoeren 

22% 74% 84% 16% P <0,001 

*Indien de p-waarde kleiner is dan 0,05 kan er vanuit gegaan worden dat er een statistisch significant verschil. 

Sociaal werkers uit Franstalige openbare psychiatrische ziekenhuizen mogen minder bepaalde activiteiten 

opnemen dan sociaal werkers uit private ziekenhuizen. Het gaat om de activiteiten: Inschakelen van het sociaal 

netwerk, juridisch administratieve hulpverlening, administratieve ondersteuning (juridisch administratieve 
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hulpverlening), preventie, geven van info (preventie), doorverwijzen (preventie), externe signalering, 

verpleegkundige activiteiten en patiëntenadministratie (Zie tabel 50). 

In openbare ziekenhuizen voert geen enkele sociaal werker verpleegkundige activiteiten uit, in private 

ziekenhuizen nemen 20% van de sociaal werkers dit op. In openbare ziekenhuizen vinden 96% van de sociaal 

werkers bemiddelen (financieel administratieve hulpverlening) belangrijk tegenover 68% in private 

ziekenhuizen (Zie tabel 50).  

In private ziekenhuizen wordt patiëntenadministratie wel door meer sociaal werkers uitgevoerd (68% 

tegenover 22%) (Zie tabel 50). 

 

5.2.3.6. Rangorde van de kerntaken en subactiviteiten volgens de grootte van het ziekenhuis voor 

het Franstalig landsgedeelte  

 

Hieronder worden de kerntaken en de significante subactiviteiten gerapporteerd. De volledige tabellen met 

ook de niet significante subactiviteiten zijn in bijlage 13 te vinden. 

Tabel 51: Vergelijking van de rangorde volgens belangrijkheid op basis van de grootte van het ziekenhuis voor het 
Franstalig landsgedeelte 

 Klein (< 300 bedden) Groot (≥300 bedden)  

 N= med Q1 Q3 gem sd N= med Q1 Q3 gem sd P-
waarde* 

Psychosociale HV** 15 11 8 12 9,7 3,18 21 12 8 12 9,7 3,67 P=0,770 

Onderzoek en rapportage 15 7 4 10 7,1 3,07 21 8 6 11 8,0 2,71 P=0,391 

Zorgcoördinatie 15 9 6 11 8,3 3,31 21 10 7 11 8.8 2,90 P=0,709 

Materiële HV 15 5 2 8 5,3 3,50 21 6 3,50 7 5,3 2,22 P=0,796 

Sociaal administratieve HV 15 10 9 11 8,9 2,84 21 10 8 11 9,0 3,00 P=0,974 

Financieel administratieve 
HV 

15 8 7 10 8,1 2,30 21 8 5,50 9,50 7,4 2,80 P=0,661 

Juridisch administratieve 
HV 

15 7 6 8 7,4 1,50 21 7 5,50 9 7,1 2,18 P=0,987 

Preventie 15 6 3 10 5,9 3,40 21 4 3 7,50 5,4 2,91 P=0,747 

Belangenbehartiging 15 4 3 5 4,9 3,11 21 5 3,50 7,50 5,4 2,62 P=0,437 

Signaleren 15 2 1 4 2,9 2,17 21 2 1 6 3,7 3,15 P=0,622 

Competentie ontwikkeling 15 5 4 8 5,6 2,17 21 5 3,50 7,50 7,4 2,50 P=0,746 

Andere niet 
patiëntegebonden 
activiteiten 

15 3 1 5 3,9 3,58 21 2 1 3,50 3 3,26 P=0,432 

Organisatie en 
dienstgebonden 
activiteiten 

14 6 5 6 5,4 0,94 23 5 3 6 4,4 1,50 P=0,039 

*Indien de p-waarde kleiner is dan 0,05 dan kan er vanuit gegaan worden dat er een statistisch significant verschil. 

Significante taken worden in het grijs gearceerd. 

** Kerntaken staan in het vet aangeduid. 

Er worden geen significante verschillen gevonden tussen grote en kleine Franstalige ziekenhuizen voor de 

kerntaken. Voor de subactiviteiten wordt enkel een verschil gevonden voor organisatie en dienstgebonden 

activiteiten. Deze subactiviteit is significant belangrijker in kleine ziekenhuizen (zie tabel 51). 
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5.2.3.7. Algemene vraag naar de belangrijkheid van de kerntaken en subactiviteiten volgens de 

grootte van het ziekenhuis voor het Franstalig landsgedeelte  

 

De tabellen met de percentages voor de algemene vraag belangrijkheid voor kleine en grote ziekenhuizen zijn 

in bijlage 13 te vinden. 

Tabel 52: Significante verschillen tussen kleine en grote ziekenhuizen op vlak van de algemene vraag belangrijkheid voor 
het Franstalig landsgedeelte 

 Klein 
(<300 bedden) 

 

Groot 
(≥ 300 bedden) 

 

 % ja % nee % ja % nee P-waarde** 

Patiëntgebonden activiteiten 

Onderzoek en rapportage 
Willen uitvoeren 

80% 20% 100% 0% P=0,040 

Coördineren (zorgcoördinatie)  
Mogen uitvoeren 

100% 0% 74% 26% P=0,033 

Geven van info (financieel administratieve hulpverlening)  
Willen uitvoeren 

80% 20% 100% 0% P=0,040 

Samenwerken (financieel administratieve hulpverlening 
Willen uitvoeren 

80% 20% 100% 0% P=0,040 

Administratieve ondersteuning (financieel administratieve 
hulpverlening) 
Belangrijk vinden 

80% 20% 100% 0% P=0,040 

Bemiddelen (financieel administratieve hulpverlening)  
Belangrijk vinden 

67% 33% 93% 7% P=0,044 

Juridisch administratieve hulpverlening  
Mogen uitvoeren 

100% 0% 70% 30% P=0,019 

Preventie 
Mogen uitvoeren 

80% 7% 63% 37% P=0,015 

Doorverwijzen (preventie)  
Mogen uitvoeren 

100% 0% 74% 26% P=0,033 

Signaleren 
Belangrijk vinden 

73% 27% 96% 4% P=0,047 

Externe signalering  
Mogen uitvoeren 

87% 13% 41% 59% P=0,004 

Niet patiëntgebonden activiteiten 

Meewerken aan het beleid  
Mogen uitvoeren 

67%* 27%* 33% 67% P=0,023 

Niet sociaal werk gebonden activiteiten 

Verpleegkundige activiteiten 
Uitvoeren 

33% 67% 0% 100% P=0,004 

Verpleegkundige activiteiten 
Willen uitvoeren 

33% 67% 0% 96%* P=0,004 

Verpleegkundige activiteiten 
Kunnen uitvoeren 

40% 60% 0% 96%* P=0,001 

Verpleegkundige activiteiten 
Mogen uitvoeren 

33% 67% 0% 96%* P=0,004 

Patiëntenadministratie  
Mogen uitvoeren 

80% 20% 41%* 55%* P=0,034 

Patiëntenadministratie  
Mogen uitvoeren 

80% 20% 33%* 63%* P=0,009 

Morele, godsdienstige en filosofische bijstand  
Kunnen uitvoeren 

20% 80% 0% 96%* P=0,040 

 * Ontbreken van een antwoord voor deze vraag 
**Indien de p-waarde kleiner is dan 0,05 dan kan er vanuit gegaan worden dat er een statistisch significant verschil 
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In grote ziekenhuizen nemen sociaal werkers geen verpleegkundige activiteiten op. Zij willen, kunnen en 

mogen deze activiteit ook niet opnemen tegenover een derde van de sociaal werkers in kleine ziekenhuizen 

die dit wel willen, kunnen en mogen opnemen (Zie tabel 52). 

Alle sociaal werkers in kleine ziekenhuizen kunnen coördineren (zorgcoördinatie), juridisch administratieve 

hulpverlening en doorverwijzen (preventie) opnemen. In grote ziekenhuizen kan slechts ongeveer 70% van de 

sociaal werkers dit opnemen (Zie tabel 52). 

Twee op drie sociaal werkers uit kleine ziekenhuizen mogen meewerken aan het beleid tegenover één op drie 

in grote ziekenhuizen. Verder kunnen en mogen 4 op de 5 sociaal werkers in kleine ziekenhuizen 

patiëntenadministratie opnemen tegenover minder dan 1 op 2 in grote ziekenhuizen (Zie tabel 52). 
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5.3. Frequentie en duur 
 

Hieronder wordt de opmaak, verwerking en de resultaten van de registratieperiode frequentie en duur 

besproken. In het eerste deel wordt de methode van opmaak en analyse van de vragenlijst besproken. In het 

tweede deel worden de resultaten voor het volledige Nederlandstalige landsgedeelte weergegeven, vervolgens 

de vergelijkingen tussen openbare en private ziekenhuizen en tussen kleine en grote ziekenhuizen. Tot slot 

worden op dezelfde manier de resultaten voor het Franstalige landgedeelte gerapporteerd. 

 

5.3.1. Methode 

 

Vragenlijst  

Om na te gaan hoe vaak een sociaal werker een bepaalde taak per dag opneemt en hoeveel tijd deze hier per 

dag in investeert, is een gepaste methode nodig om dit te bepalen. In de literatuur zijn een aantal methoden – 

voornamelijk gehanteerd in verpleegkundig onderzoek - omschreven (Oddone et al., 1995; Jackson, 1972; 

Burke, et al., 2000; Pelletier & Duffield, 2003; Amp et al., 2007; Myny et al., 2009; Delobelle & Smet, 2007). De 

vergelijking tussen de verschillende methode is ook terug te vinden in het tweede rapport ‘sociaal werk in kaart 

gebracht: ontwikkeling van een sturingsinstrument sociaal werk in ziekenhuizen’ (De Bodt et al., 2012). 

Bij de worksamplingmethode of MultiMomentOpname (MMO) wordt gebruik gemaakt van neutrale externe 

observatoren die gedurende een periode of op steekproefsgewijze tijdstippen de activiteiten waarnemen en 

registreren. Hierbij kan teruggegrepen worden naar een aantal willekeurige korte waarnemingen gedurende 

een bepaalde tijdsperiode. De steekproef dient wel voldoende groot te zijn. Worksampling wordt voornamelijk 

gehanteerd indien de werknemers zich in een bepaalde omgeving bevinden. De voordelen beschreven in de 

literatuur zijn: flexibel, niet duur en acceptabel voor de geobserveerden. De nadelen van deze werkwijze zijn de 

mogelijke beïnvloeding van het normale gedrag door de aanwezigheid van een externe (Hawthorne effect) en 

de mogelijkheid om de observator te misleiden. Gezien het observeerbaar gedrag een snelle beslissing vereist 

van de observator wordt deze methode als minder genuanceerd beschouwd (Oddone et al., 1994; Jackson, 

1972; Pelletier & Duffield, 2003). 

Hiernaast kan ook gebruik gemaakt worden van de directe tijdsmeting. Hierbij wordt door one-on-one 

observatie continu waarnemingen geregistreerd. Deze techniek biedt de mogelijkheid om een gedetailleerde 

beschrijving te geven van een beperkt aantal personen en is beter toepasbaar bij werknemers die zich niet in 

een bepaalde ruimte begeven. Hiernaast blijkt de directe tijdsmeting voornamelijk bruikbaar bij onmiddellijk 

observeerbare en repetitieve taken. De mogelijke interpretatie bij het observeren en de beïnvloeding door de 

aanwezigheid van een externe (Hawthorne effect) worden als nadelen beschouwd. Bovendien zijn opgeleide 

externe observatoren erg duur (Burke et al., 2000). 

Ten slotte kunnen de activiteiten eveneens geregistreerd worden door de ‘steekproefpersonen’ zelf (= 

selfreporting techniek). Dit kan op de hierboven omschreven manier (i.p.v. door een observator door de 

persoon zelf) maar kan ook gebeuren aan de hand van een logboek/ dagboek. Hiervoor dienen de eigen 

activiteiten bijgehouden te worden gedurende de dag (Delobelle & Smet, 2007).  

De voornaamste voor- en nadelen van de zelfregistratie techniek kunnen hieronder worden teruggevonden 

(Ampt et al., 2007, Myny et al., 2009; Finkler et al., 1993; Pelletier & Duffield, 1993): 
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Voordelen zelfregistratie:  

 Privacy van de patiënt en familie wordt gerespecteerd 

 Experten weten het best wat ze aan het doen zijn 

 Mensen houden er niet van geobserveerd te worden 

 Geen nood aan externe observatoren 

 Geen one-to-one observatie noodzakelijk 

 Kosteneffectiviteit 

 Minder tijdsintensief 

 

Nadelen zelfregistratie:  

 Mogelijke bias door sociaal wenselijke antwoorden 

 Eerder vanuit eigen perspectief zaken gaan invullen dan de eigenlijke job inhoud 

 Subjectiviteit 

 Beroep doen op goodwill en het geheugen van de deelnemers 

 

Hiernaast wordt ook vals registreren als nadeel aangegeven. Burke en Oddone (2000; 1995) beschrijven echter 

dat het probleem van vals registreren bij zelfobservatie niet groter ervaren wordt dan registratiefouten 

veroorzaakt door een externe observator bij de andere methoden. Delobelle en Smet (2007) verwijzen in hun 

werk naar Howard (1994) die de beperkingen van zelfrapportage toeschrijft aan de aard en de aanpak van de 

studie. Wanneer deelnemers actief bij de studie zouden betrokken worden, kan zelfrapportage vaak als een 

waardevolle registratiemethode worden beschouwd. 

In dit onderzoek werd zowel voor het bepalen van de frequentie als voor de duur van de activiteiten gebruik 

gemaakt van de zelfregistratiemethode. Gezien de sociaal werkers zich vaak verplaatsen en verschillende 

afdelingen onder hun hoede hebben, is de MMO techniek moeilijker toepasbaar. De techniek wordt gebruikt in 

verpleegkundig onderzoek gezien verpleegkundigen zich samen op een afdeling bevinden. Bovendien leek het 

ons niet evident om gedurende vaak delicate en complexe sociaal werk gesprekken deze intervalsgewijs te 

onderbreken om te registreren wat hij/ zij op dat ogenblik aan het doen is. Ook continue observatie was in dit 

onderzoek geen optie gezien de kostprijs. Ten slotte diende een grote groep van steekproefpersonen bereikt te 

worden. Op de nadelen werd ingespeeld door een aantal tools aan te reiken. Om de subjectiviteit van 

antwoorden zo veel mogelijk uit te sluiten werd de handleiding ‘kerntaken en subactiviteiten sociaal werk in 

ziekenhuizen’ ontwikkeld en getest. Voor registratie van de gegevens werd een elektronisch 

registratiedocument, alsook een kladversie en instructies, gehanteerd (Zie bijlage 14). 

Het uiteindelijke elektronische registratiedocument werd in ‘Jotform’ opgemaakt en op vlak van technische 

bruikbaarheid door het onderzoeksteam uitgetest. 

Verloop 

Sociaal werkers dienden gedurende tien dagen
23

 bij te houden hoe frequent zij een bepaalde subactiviteit 

opnamen en hoeveel tijd zij hieraan besteedden. Deze periode zou volgens onze methodologische experten 

een representatieve weergave van de standaard frequentie en duur van de activiteiten opgenomen door 

sociaal werkers zijn. 

                                                                 
23

 De registratieperiode liep van 13 maart 2013 t.e.m. 26 maart 2013. Eén ziekenhuis stapte – na een tijdelijke stopzetting 
van het onderzoek – in april terug in het onderzoek. Zij doorliepen de registratieperiode tussen 4 juni 2013 en 17 juni 2013. 
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De sociaal werkers dienden niet te registreren op vaste, niet werkende dagen. Aangezien de sociaal werkers in 

één ziekenhuis een ploegensysteem hanteren waarbij ook in het weekend gewerkt wordt, werden ook de 

weekends opgenomen in de registratieperiode.  

Analyses 

De verwerking van de gegevens gebeurde opnieuw apart voor het Nederlandstalige landsgedeelte en voor het 

Franstalige landsgedeelte. 

De sociaal werkers rapporteerden hoe vaak (frequentie) zij een bepaalde subactiviteit op een werkdag 

uitgevoerd hadden en hoeveel tijd per werkdagdag (duur) zij aan deze taak besteed hadden. Aangezien 

sommige activiteiten frequent uitgevoerd worden, maar weinig tijd vragen en sommige activiteiten minder 

frequent uitgevoerd worden, maar veel tijd vragen, werd de impact van iedere subactiviteit berekend. Hiervoor 

werd de frequentie met de duur vermenigvuldigd om een algemeen vergelijkbaar cijfer te krijgen dat losstaat 

van de invloed van een hoge of lage frequentie of duur. 

 Voorbeeld: Het volgen van vorming heeft over het algemeen een lage frequentie (bijv. 1), maar een 

hoge duur (bijv. een halve dag of 240min). Dossierbeheer heeft meestal een hoge frequentie (bijv. 25 

keer op een dag), met bijvoorbeeld een totale tijd van 90 min. Voor het volgen van vorming komt de 

impact dan neer op 240 min en voor dossierbeheer op 2250 min. 

Vervolgens werd de duur, de frequentie en de impact van iedere kerntaak berekend, aangezien enkel de 

subactiviteiten (= registratie-items) rechtstreeks geregistreerd werden. Dit werd bekomen door alle duur, 

frequenties en impactscores van de subactiviteiten onder een kerntaak op te tellen en te delen door het aantal 

subactiviteiten onder deze kerntaak. Hierdoor werd een gemiddelde duur, frequentie en impact per kerntaak 

verkregen. 

 Voorbeeld: om de frequentie van psychosociale hulpverlening te berekenen, werd de frequentie van 

ondersteunen, bemiddelen, begeleiden, behandelen en crisisinterventie opgeteld en het totaal 

gedeeld door vijf. 

 

Dezelfde methode werd ook gehanteerd om de 2 hoofdrubrieken patiëntgebonden en niet-patiëntgebonden 

activiteiten en om de niet sociaal werk gebonden activiteiten te berekenen. 

Hierna werden voor alle kerntaken, subactiviteiten en patiëntgebonden/niet-patiëntgebonden /niet sociaal 

werk gebonden activiteiten volgend cijfers berekend: 

 De totale frequentie, totale duur en totale impact: dit is de som van alle aangegeven frequenties, 

duur en impactscores per kerntaak, subactiviteit en patiëntgebonden/niet-patiëntgebonden/niet 

sociaal werk gebonden activiteiten over een periode van 10 dagen, uitgedrukt in minuten. 

 De frequentie, duur en impact per dag: de totale frequentie, de totale duur en de totale impact werd 

gedeeld door tien (10 dagen registratie). 

 De frequentie, duur en impact per dag per sociaal werker: de totale frequentie, de totale duur en de 

totale impact werd gedeeld door tien en door 181 (= het aantal sociaal werkers die geregistreerd 

hebben). Er wordt gedeeld door 181 om de impact voor het sociaal werk weer te geven en niet enkel 

voor de sociaal werkers die de taak effectief uitgevoerd hebben. Dit cijfer werd enkel voor de 

subactiviteiten en de niet sociaal werk gebonden activiteiten berekend, aangezien enkel deze 

activiteiten rechtstreeks bij de sociaal werkers bevraagd werden. 

 De verhouding tussen de duur en frequentie per activiteit: Dit om na te gaan hoeveel tijd er 

gemiddeld aan een activiteit besteed wordt, aangezien de gerapporteerde tijd, de totale tijd is die op 

een dag aan een activiteit geïnvesteerd is. Dit werd berekend door de totale duur van de taak te delen 
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door de totale frequentie ervan (verhouding: totale duur/totale frequentie, uitgedrukt in aantal 

minuten per keer). 

 

Na de berekeningen werd een rangorde gemaakt voor de patiëntgebonden, niet-patiëntgebonden en niet 

sociaal werk gebonden activiteiten, de 12 kerntaken en de 58 subactiviteiten (exclusief verlof en eigen tijd). 

Verplaatsingen en meewerken aan dit onderzoek werden informatief in bijlage in de totale rangorde 

genoteerd. Telkens werd als basis de totale impact genomen. De taak met de hoogste impactwaarde staat 

bovenaan in de rangorde en deze met de laagste, op de laatste plaats. Om het overzicht te bewaren werden 

enkel de 10 hoogste en de 3 laagste subactiviteiten gerapporteerd.  

Bij nazicht van de dataset werd één registratiefout verwijderd. Ook de onrealistische en extreme waarden 

werden uit de dataset verwijderd. Hiervoor werd de totale registratietijd per dag berekend om overregistratie 

na te gaan. Wanneer de totale registratie hoger was dan 600 min per dag (10u) en hier geen verklaring voor 

gegeven kon worden (bijv. overuur of normale werktijden), werd de registratie als onrealistisch ingeschat. Dit 

was het geval bij 6 registraties met een overregistratie tussen 1u20 min en 7u27 min. Tot slot werden de 

registraties verwijderd wanneer enkel de frequentie of enkel de totale duur van een activiteit per dag 

gerapporteerd werd, aangezien zo geen evenredige vergelijking tussen de duur, de frequentie of de impact 

mogelijk zou zijn. 

Naast het zicht krijgen op de impact van de taken in het Nederlandstalige landsgedeelte, werden ook de 

verschillen op basis van de strata statuut en grootte nagegaan. Hiervoor werd eerst de distributie van de 

variabelen in de steekproef met een Q-Q plot en histogrammen nagegaan. Geen van alle variabelen bleek 

normaal verdeeld. Om de niet-normaal verdeelde continue variabelen te vergelijken met de categorische 

variabele (openbaar/privaat en groot/klein) werd de non-parametrische Mann-whitney U-test gehanteerd. Bij 

rapportage van de vergelijking tussen de strata werden alle kerntaken weergegeven en enkel de significante 

subactiviteiten. Een significantieniveau van 0,05 werd gehanteerd. De volledige verwerking van de strata met 

alle subactiviteiten is in bijlage te vinden (zie bijlage 15 (Nederlandstalig) en bijlage 16 (Franstalig)). 

De bevraagde subactiviteiten ‘verlof’, ‘eigen tijd’ en ‘meewerken aan dit onderzoek’ werden in de 

berekeningen voor zowel het Nederlandstalige/Franstalige landsgedeelte als voor de strata niet opgenomen. 

De taak ‘verplaatsingen’ werd apart bekeken. Op die manier werd een duidelijker beeld verkregen van de taken 

van een sociaal werker op zich. 
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5.3.2. Resultaten voor het Nederlandstalig landsgedeelte 

 

Er konden 1594 Nederlandstalige registraties van in totaal 181 deelnemende sociaal werkers weerhouden 

worden.  

5.3.2.1. Rangorde volgens de impact van de tijdsinvestering voor het Nederlandstalig 

landsgedeelte 

 

Tabel 53: Rangorde van de patiëntgebonden/niet patiëntgebonden/niet sociaal werk gebonden activiteiten volgens de 

impact van de tijdsinvestering voor het Nederlandstalige landsgedeelte 
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Patiëntgebonden activiteiten 1 16996 1700 404 40 6765 676 17 

Niet patiëntgebonden activiteiten 2 14039 1404 242 24 9717 972 40 

Niet sociaal werk gebonden activiteiten 3 5601 560 84 8 2208 221 26 

 

Bij het opmaken van een rangorde op basis van de impact van de drie grote categorieën patiëntgebonden/niet 

patiëntgebonden/ niet sociaal werkgebonden activiteiten blijkt patiëntgebonden activiteiten de hoogste 

impact te hebben. Niet patiëntgebonden activiteiten vragen de grootste tijdsinvestering per keer en hebben 

een hogere totale duur dan patiëntgebonden activiteiten. De impact van niet sociaal werk gebonden 

activiteiten is drie keer kleiner dan deze van patiëntgebonden activiteiten, maar heeft een hoge tijdsinvestering 

per keer (zie tabel 53). 

Tabel 54: Rangorde van de kerntaken volgens impact van de tijdsinvestering voor het Nederlandstalige landsgedeelte 
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Onderzoek en rapportage 1 63031 6303 1293 129 20633 2063 16 

Zorgcoördinatie 2 44106 4411 649 65 16463 1646 25 

Psychosociale hulpverlening 3 26528 2653 613 61 11503 1150 19 

Andere niet patiëntgebonden activiteiten 4 23347 2335 571 57 13483 1348 24 

Sociaal administratieve hulpverlening 5 15793 1579 522 52 6313 631 12 

Competentie ontwikkeling 6 9629 963 138 14 7855 785 56 

Financieel administratieve hulpverlening 7 9165 916 377 38 4498 450 12 

Materiële hulpverlening 8 4406 441 260 26 3083 308 12 

Juridisch administratieve hulpverlening 9 3846 385 195 19 2610 261 14 

Preventie 10 1157 116 38 4 925 92 23 

Belangenbehartiging 11 1143 114 54 5 1023 102 19 

Signalering 12 780 78 35 3 602 60 18 

 

Voor de rangorde van de kerntaken op basis van de impact, is onderzoek en rapportage de kerntaak met de 

grootste impact, gevolgd door zorgcoördinatie en psychosociale hulpverlening (zie tabel 54).  
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Tabel 55: Top 10 van de rangorde van de subactiviteiten volgens de impact van de tijdsinvestering voor het 
Nederlandstalige landsgedeelte 

 

De volledige tabel met alle subactiviteiten is te vinden in bijlage 15. 

Zorgcoördinatie: Samenwerken in functie van patiëntgebonden overleg is de subactiviteit met de grootste 

impact. Vier van de vijf subactiviteiten onder onderzoek en rapportage komen in de top tien van de 

subactiviteiten voor, enkel huisbezoek wordt hier niet in opgenomen. Verder komen drie andere niet 

patiëntgebonden activiteiten in deze top tien van de tijdsinvestering voor, twee activiteiten i.v.m. 

psychosociale hulpverlening en één i.v.m. sociaal administratieve hulpverlening (Zie tabel 55).  

De subactiviteit ‘ verplaatsingen’ heeft een totale impact van 80 355 min en zou de derde plaats in de rangorde 

van de impact van de tijdsinvestering innemen. Een verplaatsing heeft een gemiddelde tijd per keer van 11 

min. 

Tabel 56: Rangorde van de drie subactiviteiten met de laagste impact van de tijdsinvestering voor het Nederlandstalige 
landsgedeelte 
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Preventie: 
Doorverwijzen 

55 371 37 0,2 21 2 0,01 298 30 0,2 15 

Externe signalering 56 370 37 0,2 20 2 0,01 310 31 0,2 15 

Preventie: Bemiddelen 57 83 8 0,04 3 0,3 0,002 83 8 0,04 1 
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Bemiddelen op vlak van preventie is de subactiviteit met de laagste impact. Ook externe signalering en 

preventie doorverwijzen hebben een lage impact (zie tabel 56). 

Tabel 57: Rangorde van de niet sociaal werk gebonden activiteiten volgens de impact van de tijdsinvestering voor het 
Nederlandstalig landsgedeelte 

 

Patiëntenadministratie, dienstverantwoordelijke activiteiten en psychotherapeutische activiteiten zijn de niet 

sociaal werk gebonden activiteiten met de grootste impact. Uitvoeren van interculturele bemiddeling en 

morele, godsdienstige en filosofische bijstand werden niet opgenomen door sociaal werkers gedurende de 

registratieperiode. Andere instellingsgebonden activiteiten, psychotherapeutische activiteiten, 

dienstverantwoordelijke activiteiten en sociale dienst voor het personeel kent een hoge tijdsinvestering per 

activiteit, namelijk tussen een half uur en een uur per activiteit (zie tabel 57). 

Tabel 58: Top 10 van de subactiviteiten met de hoogste tijdsinvestering per keer voor het Nederlandstalig landsgedeelte 

Top 10 tijd per keer voor de subactiviteiten voor het Nederlandstalig landsgedeelte 

1. Deelname aan vorming 201 min 

2. Huisbezoek 64 min 

3. Zelf geven van vorming 63 min 

4. Bijdragen tot beleidsontwikkeling 60 min 

5. Andere instellingsgebonden activiteiten 57 min 

6. Psychotherapeutische activiteiten 56 min 

7. Niet patiëntgebonden overleg  53 min 

8. Behartigen van collectieve belangen 39 min 

9. Zorgcoördinatie: Samenwerken ifv patiëntgebonden overleg 34 min 

10. Dienstverantwoordelijke activiteiten 31 min 
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 Niet patiëntgebonden activiteiten en vooral niet sociaal werk gebonden activiteiten hebben een kleinere 

totale impact dan patiëntgebonden activiteiten. Zij vergen echter wel een grote tijdsinvestering per keer een 

activiteit opgenomen wordt. In de top 10 van de hoogste tijdsinvestering per keer een activiteit uitgevoerd 

wordt, zijn slechts drie patiëntgebonden activiteiten terug te vinden, waarvan collectieve belangenbehartiging 

indirect aan de patiënt te linken is. Wel zijn er vier niet-patiëntgebonden en drie niet sociaal werk gebonden 

activiteiten in deze top tien terug te vinden (Zie tabel 58). 

 

5.3.2.2. Vergelijking van de impact van de tijdsinvestering volgens het statuut van het ziekenhuis 

voor het Nederlandstalig landsgedeelte 

Hieronder worden de kerntaken en de significante subactiviteiten gerapporteerd. De volledige tabellen met 

ook de niet significante subactiviteiten zijn in bijlage 15 te vinden. 

Tabel 59: Vergelijking van de impact van de tijdsinvestering voor het stratum statuut voor het Nederlandstalig 
landsgedeelte 

 



   89 
 

*Indien de p-waarde kleiner is dan 0,05 kan er vanuit gegaan worden dat er een statistisch significant verschil is tussen 

openbare en private ziekenhuizen. Significante taken worden in het grijs gearceerd. 

** Kerntaken staan in het vet aangeduid. 

Op niveau van de kerntaken wordt een significant verschil gevonden tussen de openbare en private 

ziekenhuizen voor psychosociale hulpverlening, materiële hulpverlening, sociaal administratieve en financieel 

administratieve hulpverlening. Psychosociale hulpverlening heeft een significant grotere impact op het vlak van 

tijdsinvestering in private ziekenhuizen. Materiële, sociaal administratieve en financieel administratieve 

hulpverlening hebben een significant grotere tijdsinvestering in openbare ziekenhuizen (Zie tabel 59). 

De subactiviteiten psychosociale behandeling, samenwerken ifv patiëntgebonden overleg (zorgcoördinatie), 

plannen van competentie ontwikkeling, meewerken aan beleidsontwikkeling, meewerken aan dit onderzoek en 

verplaatsingen hebben een grotere impact op het vlak van tijdsinvestering in private ziekenhuizen. In 

openbare ziekenhuizen is er een grotere tijdsinvestering voor huisbezoek, doorverwijzen (zorgcoördinatie), 

geven van info (sociaal administratieve hulpverlening), samenwerken ifv patiëntgebonden overleg (sociaal 
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administratieve hulpverlening), administratieve ondersteuning (sociaal administratieve hulpverlening), geven 

van info (financieel administratieve hulpverlening), administratieve ondersteuning (financieel administratieve 

hulpverlening) en niet patiëntgebonden overleg (Zie tabel 59). 

Externe signalering en profileren en verantwoorden van het beroep werden gedurende de registratieperiode 

niet opgenomen door openbare ziekenhuizen. Het uitvoeren van interculturele bemiddeling en het bieden van 

morele, godsdienstige of filosofische bijstand tijdens de registratieperiode niet opgenomen (Zie tabel 59). 

 

5.3.2.3. Vergelijking van de impact van de tijdsinvestering volgens de grootte van het ziekenhuis 

voor het Nederlandstalig landsgedeelte 

 

Hieronder worden de kerntaken en de significante subactiviteiten gerapporteerd. De volledige tabel met ook 

de niet significante subactiviteiten is in bijlage 15 te vinden. 

Tabel 60: Vergelijking van de impact van de tijdsinvestering voor het stratum grootte voor het Nederlandstalig 
landsgedeelte 
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*Indien de p-waarde kleiner is dan 0,05 kan er vanuit gegaan worden dat er een statistisch significant verschil is tussen 

kleine en grote ziekenhuizen. Significante taken worden in het grijs gearceerd. 

** Kerntaken staan in het vet aangeduid. 

De kerntaken zorgcoördinatie en materiële hulpverlening hebben een significant grotere impact op het vlak van 

tijdsinvestering in grote ziekenhuizen. Psychosociale hulpverlening en financieel administratieve hulpverlening 

hebben een grotere impact in kleine ziekenhuizen (Zie tabel 60). 

Voor de subactiviteiten kennen registreren, samenwerken ifv patiëntgebonden overleg (zorgcoördinatie), 

doorverwijzen (preventie) en meewerken aan dit onderzoek een grotere impact op het vlak van tijdsinvestering 

in grote ziekenhuizen. In kleine ziekenhuizen is er een significant hogere tijdsinvestering voor psychosociale 

begeleiding, psychosociale anamnese en sociaal onderzoek, geven van info (zorgcoördinatie), inschakelen van 

andere hulp en dienstverlening, geven van info (sociaal administratieve hulpverlening), coördineren (sociaal 

administratieve hulpverlening), geven van info (financieel administratieve hulpverlening), consulteren, 

adviseren en coachen van andere professionals en organisatie en dienstgebonden activiteiten (Zie tabel 60). 

Bemiddelen op vlak van preventie werd gedurende de registratieperiode in kleine ziekenhuizen niet 

opgenomen. Het uitvoeren van interculturele bemiddeling en het bieden van morele, godsdienstige of 

filosofische bijstand werden gedurende de registratieperiode in geen enkel ziekenhuis opgenomen (Zie tabel 

60). 
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5.3.3. Resultaten voor het Franstalig landsgedeelte 

 

Er werden in totaal 582 registraties van 68 deelnemende sociaal werkers voor het Franstalig landsgedeelte 

ontvangen.  

 

5.3.3.1. Rangorde volgens de impact van de tijdsinvestering voor het Franstalig landsgedeelte 

 
Tabel 61: Rangorde van de patiëntgebonden/ niet patiëntgebonden/ niet sociaal werkgebonden activiteiten volgens de 
impact van de tijdsinvestering voor het Franstalig landsgedeelte 
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Patiëntgebonden activiteiten 1 7272 727 167 17 2442 244 15 

Niet patiëntgebonden activiteiten 2 5828 583 51 5 2186 219 43 

Niet sociaal werk gebonden activiteiten 3 5694 569 132 13 3288 329 25 

 

Patiëntgebonden activiteiten hebben de grootste impact en frequentie. Niet patiëntgebonden activiteiten 

hebben de hoogste tijdsinvestering per keer een activiteit opgenomen wordt, maar worden het minst frequent 

opgenomen. Niet sociaal werk gebonden activiteiten tot slot hebben de grootste totale duur (zie tabel 61). 

Tabel 62: Rangorde van de kerntaken volgens de impact van de tijdsinvestering voor het Franstalig landsgedeelte 
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Onderzoek en rapportage 1 26091 2609 520 52 7106 711 14 

Zorgcoördinatie 2 16059 1606 261 26 5235 524 20 

Psychosociale hulpverlening 3 13570 1357 277 28 5248 525 19 

Andere niet patiëntgebonden activiteiten 4 7965 797 184 18 4154 415 23 

Sociaal administratieve hulpverlening 5 5484 548 172 17 2240 224 13 

Financieel administratieve hulpverlening 6 3541 354 107 11 1315 132 12 

Competentie ontwikkeling 7 3523 352 79 8 2422 242 31 

Juridisch administratieve hulpverlening 8 3516 352 132 13 1430 143 11 

Belangenbehartiging 9 2260 226 47 5 700 70 15 

Materiële hulpverlening 10 1578 158 129 13 731 73 6 

Preventie 11 464 46 22 2 269 27 12 

Signaleren 12 159 16 9 1 146 15 16 

 
De drie kerntaken met de grootste impact zijn onderzoek en rapportage, zorgcoördinatie en psychosociale 

hulpverlening. De drie activiteiten met de laagste impact zijn materiële hulpverlening, preventie en signaleren. 

Competentie ontwikkeling is de kerntaak die de meeste tijd per keer een activiteit opgenomen wordt, vraagt 

(zie tabel 62). 
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Tabel 63: Top 10 van de rangorde van de subactiviteiten volgens de impact van de tijdsinvestering voor het Franstalig 
landsgedeelte 
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Zorgcoördinatie : 
samenwerken 

1 91424 9142 134 963 96 1 25892 2589 38 27 

Dossierbeheer 2 85729 8573 126 1612 161 2 15834 1583 23 10 

Psychosociale 
ondersteuning 

3 43652 4365 64 818 82 1 14432 1443 21 18 

Zorgcoördinatie : 
Geven van info 

4 24437 2444 36 458 46 0,7 5374 537 8 12 

Organisatie en 
dienstgebonden 
activiteiten 

5 18996 1900 28 266 27 0,4 9984 998 15 38 

Psychosociale 
anamnese en sociaal 
onderzoek 

6 15514 1551 23 316 32 0,5 7427 743 11 24 

Begeleiden 7 13972 1397 21 292 29 0,4 6354 635 9 22 

Sociale verslaggeving 8 12489 1249 18 317 32 0,5 5323 532 8 17 

Sociaal 
adminsitratieve HV: 
geven van info 

9 10834 1083 16 341 34 0,5 3960 396 6 12 

Zorgcoördinatie : 
coördineren 

10 10276 1028 15 235 24 0,3 5334 533 8 23 

 

De volledige rangorde voor alle subactiviteiten is in bijlage te vinden (zie bijlage 16). 

Samenwerken (zorgcoördinatie) is de subactiviteit met de grootste impact op het vlak van tijdsinvestering, 

gevolgd door dossierbeheer en psychosociaal ondersteunen. Drie subactiviteiten in de top tien vallen onder de 

kerntaak onderzoek en rapportage en drie andere subactiviteiten onder de kertnaak zorgcoördinatie (zie tabel 

63). 

De subactiviteit ‘verplaatsingen’ heeft een totale impact van 28596 min en zou op de vierde plaats in de 

rangorde van de subactiviteiten komen te staan. Er werd hier gemiddeld 11 min per keer aan besteed. 
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Tabel 64: Rangorde van de drie subactiviteiten met de laagste impact van de tijdsinvestering voor het Franstalig 
landsgedeelte 

 

R
an

go
rd

e
 

To
ta

le
 im

p
a

ct
 (

m
in

) 

Im
p

ac
t 

p
e

r 
d

ag
 (

m
in

) 

G
e

m
id

d
e

ld
e

 im
p

a
ct

 p
e

r 

d
ag

 p
e

r 
so

ci
aa

l w
e

rk
e

r 

(m
in

) 

To
ta

le
 f

re
q

u
e

n
ti

e
 

Fr
e

q
u

e
n

ti
e

 p
e

r 
d

ag
 

G
e

m
id

d
e

ld
e

 f
re

q
u

e
n

ti
e

 

p
e

r 
d

ag
 p

e
r 

so
ci

aa
l 

w
e

rk
e

r 

To
ta

le
 d

u
u

r 
(m

in
) 

D
u

u
r 

p
e

r 
d

ag
 (

m
in

) 

G
e

m
id

d
e

ld
e

 d
u

u
r 

p
e

r 

d
ag

 p
e

r 
so

ci
aa

l w
e

rk
e

r 

(m
in

) 

D
u

u
r/

fr
e

q
u

e
n

ti
e

 (
m

in
 

p
e

r 
ke

e
r)

 

Juridisch administratieve 
HV: Bemiddelen 

55 174 17 0,26 13 1 0,019 174 17 0,26 13 

Interne signalering 56 140 14 0,21 12 1 0,018 130 13 0,19 11 

Preventie: Bemiddelen 57 35 4 0,05 3 0,3 0,004 35 4 0,05 12 

 

Bemiddelen (preventie) is de subactiviteit met de laagste tijdsinvestering. Deze subactiviteit wordt 

voorafgegaan door interne signalering en bemiddelen (juridisch administratieve hulpverlening) (Zie tabel 64). 

Tabel 65: Rangorde van de niet sociaal werk gebonden activiteiten volgens de impact van de tijdsinvestering voor het 
Franstalig landsgedeelte 
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Andere 
instellingsgebonden 
activiteiten 

1 28005 2801 41 160 16 0,2 9450 945 14 59 

Dienstverantwoordelijke 
activiteiten 

2 15305 1531 23 126 13 0,2 4135 414 6 33 

Patiëntenadministratie 3 8785 879 13 151 15 0,2 3110 311 5 21 

Psychotherapeutische 
activiteiten 

4 3883 388 6 17 2 0,03 3883 388 6 228 

Verpleegkundige 
activiteiten 

5 2120 212 3 43 4 0,06 1120 112 2 26 

Ombudsfunctie 6 137 14 0 7 1 0,01 117 12 0 17 

Morele, godsdienstige en 
religieuze bijstand 

7 30 3 0 1 0 0,001 30 3 0 30 

Sociale dienst voor het 
personeel 

8 10 1 0 1 0 0,001 10 1 0 10 

Coördinatie interculturele 
bemiddeling 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Uitvoeren van 
interculturele bemiddeling 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Andere instellingsgebonden activiteiten, dienstverantwoordelijke activiteiten en patiëntenadministratie 

kennen de hoogste impact voor de tijdsinvestering in niet sociaal werk gebonden activiteiten. 

Psychotherapeutische activiteiten kent een hoge tijdsinvestering per keer een activiteit opgenomen wordt. 

Coördinatie van interculturele bemiddeling en interculturele bemiddeling werd niet door de sociaal werkers 

opgenomen gedurende de registratieperiode (Zie tabel 65). 
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Tabel 66: Top 10 van de subactiviteiten met de hoogste tijdsinvestering per keer voor het Franstalig landsgedeelte 

Top 10 tijd per keer voor de subactiviteiten voor het Franstalig landsgedeelte 

1. Psychotherapeutische activiteiten 228 min 

2. Deelname aan vorming 103 min 

3. Zelf geven van vorming 65 min 

4. Andere instellingsgebonden activiteiten 59 min 

5. Meewerken aan het beleid 59 min 

6. Huisbezoek 57 min 

7. Organisatie en dienstgebonden activiteiten 38 min 

8. Deelname aan andere projecten en onderzoek 36 min 

9. Niet patiëntgebonden overleg 34 min 

10. Dienstverantwoordelijke activiteiten 33 min 

 

Vooral de niet sociaal werk gebonden activiteiten kennen een grote tijdsinvestering per keer. Ook niet 

patiëntgebonden activiteiten kennen een grote tijdsinvestering per keer. De enige patiëntgebonden 

subactiviteit die in de top tien voorkomt is huisbezoek (zie tabel 66).  
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5.3.3.2. Vergelijking van de impact van de tijdsinvestering volgens het statuut van het ziekenhuis 

voor het Franstalig landsgedeelte 

 

Hieronder worden de kerntaken en de significante subactiviteiten gerapporteerd. De volledige tabel met ook 

de niet significantie subactiviteiten is in bijlage 16 te vinden. 

Tabel 67: Vergelijking van de impact van de tijdsinvestering voor het stratum statuut voor het Franstalig landsgedeelte 
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*Indien de p-waarde kleiner is dan 0,05 kan er vanuit gegaan worden dat er een statistisch significant verschil is tussen 

openbare en private ziekenhuizen. Significante taken worden in het grijs gearceerd. 

** Kerntaken staan in het vet aangeduid. 

Patiëntgebonden en niet patiëntgebonden activiteiten hebben een significant grotere impact in tijdsinvestering 

in openbare ziekenhuizen.  

Voor de kerntaken wordt een significant hogere impact op het vlak van tijdinsvestering vastgesteld in openbare 

ziekenhuizen voor onderzoek en rapportage, zorgcoördinatie en andere niet patiëntgebonden activiteiten. In 

private ziekenhuizen is er een significant grotere impact voor de kerntaken psychosociale hulpverlening en 

belangenbehartiging (zie tabel 67). 

Voor de subactiviteiten is er een significant grotere impact van de tijdsinvestering in openbare ziekenhuizen 

voor bemiddelen (psychosociale hulpverlening en zorgcoördinatie), dossierbeheer, samenwerken 

(zorgcoördinatie), profileren en verantwoorden van het beroep en verplaatsingen. 

In private ziekenhuizen is er een significant grotere impact voor de subactiviteiten psychosociale 

ondersteuning, screenen van risicopatiënten, geven van info (zorgcoördinatie en sociaal administratieve 

hulpverlening), doorverwijzen (zorgcoördinatie), administratieve ondersteuning (zorgcoördinatie), coördineren 

(sociaal administratieve hulpverlening) en individuele belangenbehartiging (Zie tabel 67). 

Op het vlak van de niet sociaal werk gebonden activiteiten is er een hogere impact in tijdsinvestering voor 

dienstverantwoordelijke en psychotherpeutische activiteiten in openbare ziekenhuizen en voor andere 

instellingsgebonden activiteiten in private ziekenhuizen (zie tabel 67). 
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5.3.3.3. Vergelijking van de impact van de tijdsinvestering volgens de grootte van het ziekenhuis 

voor het Franstalig landsgedeelte 

 

Hieronder worden de kerntaken en de significante subactiviteiten gerapporteerd. De volledige tabel met ook 

de niet significantie subactiviteiten is in bijlage 16 te vinden. 

Tabel 68: Vergelijking van de impact van de tijdsinvestering voor het stratum grootte voor het Franstalig landsgedeelte 
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*Indien de p-waarde kleiner is dan 0,05 kan er vanuit gegaan worden dat er een statistisch significant verschil is tussen 

kleine en grote ziekenhuizen. Significante taken worden in het grijs gearceerd. 

** Kerntaken staan in het vet aangeduid. 

In kleine ziekenhuizen is een significant grotere impact in tijdsinvestering voor niet sociaal werk gebonden 

activiteiten dan in grote ziekenhuizen. In grote ziekenhuizen is er een significant grotere impact in 

tijdsinvestering voor patiëntgebonden en niet-patiëntgebonden activiteiten (Zie tabel 68). 

Voor de kerntaken is er een significant grotere impact in kleine ziekenhuizen voor sociaal administratieve 

hulpverlening en belangenbehartiging. In grote ziekenhuizen is er een significant grotere impact voor 

zorgcoördinatie en andere niet patiëntgebonden activiteiten (Zie tabel 68) 

 

Voor de subactiviteiten is er een significant grotere impact in tijdsinvestering voor psychosociaal ondersteunen, 

psychosociale anmnese en sociaal onderzoek, sociale verslaggeving, doorverwijzen (zorgcoördinatie), 

administratieve ondersteuning (zorgcoördinatie), geven van info (sociaal administratief, financieel 

administratief en juridisch administratief), coördineren (sociaal administratief), individuele 

belangenbehartiging en reflecteren voor kleine ziekenhuizen in vergelijking met grote ziekenhuizen. 

In grote ziekenhuizen is er voor de subactiviteiten een significant grotere impact in tijdsinvestering voor 

bemiddelen (psychosociale hulpverlening), dossierbeheer, begeleiden van studenten, niet-patiëntegebonden 

overleg en deelname aan dit onderzoek (Zie tabel 68). 

Voor de niet sociaal werk gebonden activiteiten is er een significant grotere impact in tijdsinvestering in kleine 

ziekenhuizen voor patiëntenadministratie en andere instellingsgebonden activiteiten (Zie tabel 68). 
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5.4. Beïnvloedende factoren op de werklast van de sociaal werker 
 

In dit hoofdstuk wordt de opmaak, verwerking en de resultaten van de vragenlijst beïnvloedende factoren 

besproken. In het eerste deel wordt de methode van opmaak en analyse van de vragenlijst besproken. In het 

tweede deel worden eerst de resultaten voor België weergegeven, vervolgens de vergelijkingen tussen het 

Franstalige en het Nederlandstalige landsgedeelte, de openbare en private ziekenhuizen en de kleine en grote 

ziekenhuizen. 

5.4.1. Methode 
 

In deze vragenlijst werden beïnvloedende factoren op de werklast van sociaal werkers bevraagd. De kerntaken 

en subactiviteiten werden hier niet bevraagd. Kennis van de handleiding en geslaagd zijn voor de testen was 

voor het invullen van deze vragenlijst geen vereiste. Hierdoor konden in dit onderdeel wel resultaten voor de 

situatie in België verkregen en gerapporteerd worden. 

Vragenlijst 

In het onderzoek in algemene en universitaire ziekenhuizen werden beïnvloedende factoren op de werklast van 

sociaal werkers in ziekenhuizen op basis van literatuurstudie en brainstormsessies geïdentificeerd. Deze lijst 

met factoren en definities werd voor het onderzoek in psychiatrische ziekenhuizen aan de stuurgroepleden 

voorgelegd. Op basis van discussie werd de lijst met factoren en definities aangepast.
24

 Uiteindelijk werden 29 

factoren weerhouden. Deze factoren werden in volgende categorieën onderverdeeld: 

 Maatschappelijke factoren 

 Ziekenhuisgebonden factoren 

 Afdelingsgebonden of sociale dienst gebonden factoren 

 Patiëntgebonden en sociaal netwerk gebonden factoren 

De volledige lijst met definities is in bijlage terug te vinden (zie bijlage 17).  

Alle beïnvloedende factoren werden vervolgens in een vragenlijst gegoten. Het eerste deel van de vragenlijst 

bestaat uit een bevraging van algemene gegevens i.v.m. de sociaal werker om het demografisch profiel van de 

deelnemers in kaart te kunnen brengen. Vervolgens werd voor alle 29 factoren nagegaan in welke mate deze 

factoren een verhoging van de werklast teweeg brengen en hoe vaak deze factoren in praktijk voorkomen. 

Voor beide vragen werd een likertschaal met 6 antwoordmogelijkheden gebruikt.
25

 Tot slot konden de 

deelnemende sociaal werkers aangeven of er andere factoren een invloed hebben (zie bijlage 17).  

In de vragenlijst werd de objectieve werklast nagegaan: 

Onder werklast wordt de hoeveelheid werk die een sociaal werker binnen een gegeven tijdsperiode tot 

een goed einde brengt, begrepen. Dit is objectief vast te stellen. Zo kan een sociaal werker bij een 

optimale werklast bijvoorbeeld 10 taken uitvoeren per werkdag. Bij een verhoging van de werklast 

door een beïnvloedende factor kan de sociaal werker in plaats van deze 10 taken slechts 6 taken 

uitvoeren per werkdag, of kan zij/hij deze taken minder kwalitatief uitvoeren.  

 

                                                                 
24

 De stuurgroep kwam samen op 8 mei 2013. 
25

 geen invloed, zeer weinig invloed, weinig invloed, redelijke invloed, veel invloed, zeer veel invloed & niet 
voorkomend, jaarlijks voorkomend, halfjaarlijks voorkomend, maandelijks voorkomend, wekelijks voorkomend, 
dagelijks voorkomend 
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Sociaal werkers dienden telkens – vertrekkende vanuit de functie als sociaal werker- na te gaan of een 

bepaalde factor een negatieve invloed kan hebben mocht deze in praktijk voorkomen en hoe vaak de sociaal 

werker momenteel geconfronteerd wordt met de negatieve invloed van deze bepaalde factor. 

Van de vragenlijst werd een elektronische versie gemaakt in het programma ‘jotform’. 

Verloop 

Begin juni 2013 werd de elektronische link naar de vragenlijst, de lijst met de definities van de beïnvloedende 

factoren en de werkwijze voor het invullen van de vragenlijst, naar de contactpersonen in de psychiatrische 

ziekenhuizen doorgestuurd (Zie bijlage 17).  

Analyses 

Aangezien sommige factoren een grote invloed hebben, maar niet zo frequent voorkomen en andere wel 

frequent voorkomen, maar niet zoveel invloed hebben, werd een impactfactor berekend. Hiervoor werd aan de 

zes antwoordcategorieën een cijfer van 1 tot 6 toegekend
26

. Vervolgens werd de mate van invloed 

vermenigvuldigd met de frequentie van voorkomen. Zo werd voor iedere factor een impactscore tussen 1 en 

36 verkregen. 

Voor alle beïnvloedende factoren werd de som van de impactscore, de mediaan, het eerste kwartiel en het 

derde kwartiel gerapporteerd. Voor alle resultaten in België werden de factoren met een mediaan groter of 

gelijk aan 25 in het rood gearceerd, de factoren kleiner of gelijk aan 10 werden in het blauw gearceerd (zie 

tabel 69). 

Vervolgens werd er nagegaan of er een verschil in de beïnvloedende factoren is voor de verschillende strata. 

Hiervoor werd in eerste instantie de distributie van de populatie nagegaan met een Q-Q plot en histogrammen. 

De populatie bleek niet normaal verdeeld. Vervolgens werd de non-parametrische Mann-Whitney U-test 

uitgevoerd om eventuele statistische verschillen tussen het Franstalig en het Nederlandstalig landsgedeelte, 

tussen openbare en private en tussen kleine en grote ziekenhuizen na te gaan. Een significantieniveau van 0,05 

of kleiner werd gehanteerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
26

 geen invloed/niet voorkomend = 1, zeer weinig invloed/jaarlijks voorkomend = 2, weinig invloed/halfjaarlijks 
voorkomend=3, redelijke invloed/maandelijks voorkomend=4, veel invloed/wekelijks voorkomend=5, zeer veel 
invloed/dagelijks voorkomend=6 
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5.4.2. Resultaten 

  

Er vulden 189 sociaal werkers de vragenlijst beïnvloedende factoren in. Dit is een response rate van 76% (84% 

voor het Nederlandstalige landsgedeelte en 56% voor het Franstalig landsgedeelte). Het niet invullen van de 

vragenlijst was voornamelijk te wijten aan afwezigheid op het werk omwille van langdurig verlof.  

 

5.4.2.1. Beïnvloedende factoren op de werklast van sociaal werkers in Belgische psychiatrische 

ziekenhuizen 

 
Tabel 69: Beïnvloedende factoren op de werklast van sociaal werkers in psychiatrische ziekenhuizen in België 

België (n=189) 

 Beïnvloedende factor som med Q1 Q3 IQR 

M
aa

ts
ch

ap
p

e
lij

ke
 

fa
ct

o
re

n
 

Beleidsbeslissingen vanuit overheden 2878 15 9 20 11 

Gebrek aan financiering van het sociaal werk 3064 16 8 25 17 

Snelle ontwikkeling van en in de maatschappij 3869 20 16 25 10 

Structurele tekorten in voorzieningen anders dan psychiatrische 
ziekenhuizen 

4638 25 18 30 12 

Reflectie van de maatschappij op overlast en op psychiatrie 3665 18 12 25 13 

Zi
e

ke
n

h
u

is
ge

b
o

n
d

e
n

 f
ac

to
re

n
 

Structuur van het ziekenhuis 2869 16 9 20 11 

Cultuur van het ziekenhuis 2960 16 9 20 11 

Ligging/fysieke inplanting van het ziekenhuis 1799 6 3 16 13 

Gebrek aan erkenning van het sociaal werk door de directie 2588 12 6 20 14 

Onduidelijkheid over rollen en verantwoordelijkheden op elk echelon in 
het ziekenhuis 

2955 16 9 20 11 

Gebrekkige vormings- , opleidings- en professionele 
ontwikkelingsmogelijkheden 

1761 9 4 12 8 

Gebrekkige middelen en het financieel on-evenwicht van het ziekenhuis 2235 9 4 16 12 

Gebrekkige infrastructuur 2646 12 4 24 20 

Ontbreken van administratieve ondersteuning 2869 15 6 24 18 

De fysieke werkomgeving 2481 12 3 20 17 

A
fd

e
lin

gs
/s

o
ci

al
e

 d
ie

n
st

 

ge
b

o
n

d
e

n
 f

ac
to

re
n

 

Directe leidinggevende (geen sociaal werker) 1780 8 1 15 14 

Directe leidinggevende (wel sociaal werker) 1513 4 1 12 11 

Aansturingwijze van de directe leidinggevende sociaal werk 2217 12 4 16 12 

De visie en cultuur van de sociale dienst/vakgroep 2111 9 4 16 12 

Aard van de afdeling 4295 25 16 30 14 

Karakteristieken andere disciplines 3695 20 12 25 13 

Werkonderbrekingen 5005 25 22 36 14 

Werkdruk 3843 20 16 25 9 

p
at

ië
n

t 
e

n
 s

o
ci

aa
l 

n
e

tw
e

rk
 g

e
b

o
n

d
e

n
 

fa
ct

o
re

n
 

Karakteristieken van de patiënt 3691 20 12 25 13 

Zorgbehoefte/complexiteit van de ziekte 4709 25 20 30 10 

Gebrek aan betrokkenheid/medewerking/ mondigheid van de patiënt 4430 24 20 30 10 

Afwezigheid of overbelasting sociaal netwerk 4184 20 16 30 14 

Gebrek aan betrokkenheid/medewerking/ mondigheid van het sociaal 
netwerk 

3702 20 16 25 9 

Afwezigheid van een professioneel netwerk bij de patiënt 4199 24 16 25 9 

 

Vooral patiëntgebonden en sociaal netwerkgebonden factoren hebben een hoge impactscore (de mediaan 

voor deze factoren ligt telkens tussen de 20 en de 25). Zorgbehoefte/complexiteit van de ziekte scoort 

hieronder het hoogst met een mediaan van 25. Werkonderbrekingen is algemeen de beïnvloedende factor met 
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de hoogste invloed op de werklast van sociaal werkers.
27

 Andere factoren met een hoge mediaan zijn 

structurele tekorten in voorzieningen anders dan psychiatrische ziekenhuizen en de aard van de afdeling (Zie 

tabel 69). 

De factor met de laagste mediaan is de directe leidinggevende indien deze een sociaal werker is. Andere 

factoren met een lage mediaan zijn: de ligging/fysieke inplanting van het ziekenhuis, gebrekkige vormings- , 

opleidings- en professionele ontwikkelingsmogelijkheden, gebrekkige middelen en het financieel on-evenwicht 

van het ziekenhuis, de directe leidinggevende indien dit geen sociaal werkers is en de visie en cultuur sociale 

van de dienst/vakgroep (zie tabel 69). 

 
Sociaal werkers konden zelf nog aanvullen welke factoren volgens hen ontbraken. De sociaal werkers gaven 19 
bijkomende factoren aan. Deze zijn voornamelijk te linken aan de patiënt en de dagelijkse werking. De 
volledige lijst is in bijlage te vinden (zie bijlage 18).  
 
 

5.4.2.2. Beïnvloedende factoren op de werklast van sociaal werkers in psychiatrische ziekenhuizen 

volgens landsgedeelte 

 
Tabel 70: Beïnvloedende factoren op de werklast van sociaal werkers in psychiatrische ziekenhuizen volgens het stratum 
landsgedeelte 

 
 

Nederlandstalig (n=151) Franstalig (n=38)  

Beïnvloedende factor som med Q1 Q3 IQR som med Q1 Q3 IQR 
P-

waarde* 

M
aa

ts
ch

ap
p

e
lij

ke
 f

ac
to

re
n

 Beleidsbeslissingen vanuit overheden 2328 15 9 20 11 550 16 8 20 13 P=0,721 

Gebrek aan financiering van het 
sociaal werk 

2419 16 8 25 17 645 16 9 25 16 P=0,601 

Snelle ontwikkeling van en in de 
maatschappij 

3161 20 16 25 9 708 16 12 25 13 P=0,131 

Structurele tekorten in voorzieningen 
anders dan psychiatrische 
ziekenhuizen 

3711 25 16 30 14 927 25 20 32 12 P=0,889 

Reflectie van de maatschappij op 
overlast en op psychiatrie 

2992 18 16 25 9 673 18 9 25 16 P=0,209 

Zi
e

ke
n

h
u

is
ge

b
o

n
d

e
n

 f
ac

to
re

n
 

Structuur van het ziekenhuis 2231 16 9 20 11 638 16 4 25 21 P=0,319 

Cultuur van het ziekenhuis 2284 12 9 20 11 676 16 9 25 16 P=0,195 

Ligging/fysieke inplanting van het 
ziekenhuis 

1412 6 3 16 13 387 9 3 16 13 P=0,551 

Gebrek aan erkenning van het sociaal 
werk door de directie 

2092 12 6 20 14 496 12 4 20 16 P=0,654 

Onduidelijkheid over rollen en 
verantwoordelijkheden op elk 
echelon in het ziekenhuis 

2373 16 9 20 11 582 16 9 21 12 P=0,999 

Gebrekkige vormings- , opleidings- en 
professionele 
ontwikkelingsmogelijkheden 

1439 9 4 15 11 322 9 1 12 11 P=0,421 

Gebrekkige middelen en het 
financieel on-evenwicht van het 
ziekenhuis 

1719 9 4 16 12 516 9 6 25 19 P=0,511 

Gebrekkige infrastructuur 2167 12 4 25 21 479 10 2 20 18 P=0,385 

Ontbreken van administratieve 
ondersteuning 

2328 15 8 24 16 541 14 4 21 17 P=0,539 

De fysieke werkomgeving 2040 12 4 24 20 441 12 2 20 18 P=0,349 

                                                                 
27

 Op basis van de mediaan en de interkwartielrange. 
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Nederlandstalig (n=151) Franstalig (n=38)  

 Beïnvloedende factor som med Q1 Q3 IQR som med Q1 Q3 IQR P-
waarde* 

A
fd

e
lin

gs
/s

o
ci

al
e

 d
ie

n
st

 g
e

b
o

n
d

e
n

 

fa
ct

o
re

n
 

Directe leidinggevende (geen sociaal 
werker) 

1327 6 1 12 11 453 12 4 20 16 P=0,024 

Directe leidinggevende (wel sociaal 
werker) 

1140 4 1 12 11 373 7 1 17 16 P=0,331 

Aansturingwijze van de directe 
leidinggevende sociaal werk 

1692 9 4 16 12 525 12 6 20 14 P=0,064 

De visie en cultuur sociale van de 
dienst/vakgroep 

1607 9 4 16 12 504 12 4 20 16 P=0,198 

Aard van de afdeling 3504 25 16 30 14 791 22 12 30 18 P=0,263 

Karakteristieken andere disciplines 2946 20 12 25 13 749 20 12 30 18 P=0,722 

Werkonderbrekingen 4021 25 24 36 12 984 30 20 36 16 P=0,989 

Werkdruk 3063 20 16 25 9 780 24 15 30 15 P=0,623 

p
at

ië
n

t 
e

n
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o
ci
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l n

e
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e
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b

o
n

d
e

n
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n

 

Karakteristieken van de patiënt 2711 16 12 24 12 980 25 23 30 7 P <0,001 

Zorgbehoefte/complexiteit van de 
ziekte 

3740 25 20 30 10 969 25 20 30 10 P=0,944 

Gebrek aan 
betrokkenheid/medewerking/ 
mondigheid van de patiënt 

3476 24 16 30 14 954 25 20 30 10 P=0,213 

Afwezigheid of overbelasting sociaal 
netwerk 

3272 20 16 25 9 912 25 20 30 10 P=0,070 

Gebrek aan 
betrokkenheid/medewerking/ 
mondigheid van het sociaal netwerk 

2877 16 15 25 10 825 20 16 26 10 P=0,019 

Afwezigheid van een professioneel 
netwerk bij de patiënt 

3289 20 16 25 9 910 24 20 30 10 P=0,091 

* Significant verschil bij een P-waarde kleiner of gelijk aan 0,050. Deze zijn in het grijs gearceerd 

Voor het stratum landsgedeelte wordt een significant verschil in impact voor drie beïnvloedende factoren 

gevonden. Indien de directe leidinggevende geen sociaal werker is, dan heeft dit een significant grotere invloed 

op de werklast van sociaal werkers in Franstalige ziekenhuizen. Ook de karakteristieken van de patiënt en het 

gebrek aan betrokkenheid/medewerking/mondigheid van het sociaal netwerk heeft een significant grotere 

impact op de werklast in het Franstalig landsgedeelte (Zie tabel 70). 
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5.4.2.3. Beïnvloedende factoren op de werklast van sociaal werkers in psychiatrische ziekenhuizen 

volgens het statuut van het ziekenhuis 

 
Tabel 71: Beïnvloedende factoren op de werklast van sociaal werkers in psychiatrische ziekenhuizen volgens het stratum 
statuut 

 
 

Openbaar (n=37) Privaat (n=152)  

Beïnvloedende factor som med Q1 Q3 IQR som med Q1 Q3 IQR P-waarde* 

M
aa

ts
ch

ap
p

e
lij

ke
 f

ac
to

re
n

 Beleidsbeslissingen vanuit 
overheden 

596 16 10 22 13 2282 14 8 20 12 P=0,283 

Gebrek aan financiering van het 
sociaal werk 

676 20 12 25 13 2388 16 8 25 17 P=0,132 

Snelle ontwikkeling van en in de 
maatschappij 

722 16 16 25 10 3147 20 15 25 10 P=0,445 

Structurele tekorten in 
voorzieningen anders dan 
psychiatrische ziekenhuizen 

900 25 20 30 10 3738 25 16 30 14 P=0,765 

Reflectie van de maatschappij op 
overlast en op psychiatrie 

675 16 12 25 13 2990 19 13 25 12 P=0,458 

Zi
e

ke
n

h
u

is
ge

b
o

n
d

e
n

 f
ac

to
re

n
 

Structuur van het ziekenhuis 651 16 9 25 16 2218 14 9 20 11 P=0,102 

Cultuur van het ziekenhuis 719 16 12 28 16 2241 12 9 20 11 P=0,009 

Ligging/fysieke inplanting van het 
ziekenhuis 

366 9 4 16 12 1433 6 3 16 13 P=0,509 

Gebrek aan erkenning van het 
sociaal werk door de directie 

575 16 10 22 12 2013 12 6 20 14 P=0,098 

Onduidelijkheid over rollen en 
verantwoordelijkheden op elk 
echelon in het ziekenhuis 

618 16 12 20 8 2337 16 9 20 11 P=0,192 

Gebrekkige vormings- , opleidings- 
en professionele 
ontwikkelingsmogelijkheden 

347 9 6 12 6 1414 9 3 15 12 P=0,605 

Gebrekkige middelen en het 
financieel on-evenwicht van het 
ziekenhuis 

594 12 7 25 18 1641 9 4 16 12 P=0,002 

Gebrekkige infrastructuur 513 10 4 24 21 2133 12 4 24 20 P=0,972 

Ontbreken van administratieve 
ondersteuning 

468 12 4 20 16 2401 16 8 25 17 P=0,147 

De fysieke werkomgeving 540 16 5 22 18 1941 9 2 20 18 P=0,250 

A
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e
lin
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o
n

d
e
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Directe leidinggevende (geen 
sociaal werker) 

449 12 7 19 12 1331 6 1 12 11 P=0,003 

Directe leidinggevende (wel 
sociaal werker) 

362 6 1 17 16 1151 4 1 12 11 P=0,140 

Aansturingwijze van de directe 
leidinggevende sociaal werk 

502 12 6 20 14 1715 9 4 16 12 P=0,050 

De visie en cultuur sociale van de 
dienst/vakgroep 

459 12 5 20 15 1652 9 4 16 12 P=0,260 

Aard van de afdeling 893 25 17 33 16 3402 25 16 30 14 P=0,359 

Karakteristieken andere 
disciplines 

780 20 16 25 10 2915 20 12 25 13 P=0,247 
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  Openbaar (n=37) Privaat (n=152)  
 Beïnvloedende factor som med Q1 Q3 IQR som med Q1 Q3 IQR 

P-waarde* 

 Werkonderbrekingen 1029 30 24 36 12 3976 25 20 36 16 P=0,328 

 Werkdruk 812 24 16 28 12 3031 20 16 25 9 P=0,206 
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Karakteristieken van de patiënt 870 25 18 30 12 2821 18 12 24 12 P=0,002 

Zorgbehoefte/complexiteit van de 
ziekte 

883 24 17 30 13 3826 25 20 30 10 P=0,223 

Gebrek aan 
betrokkenheid/medewerking/ 
mondigheid van de patiënt 

946 25 20 30 10 3484 24 17 30 14 P=0,081 

Afwezigheid of overbelasting 
sociaal netwerk 

849 24 20 28 8 3335 20 16 30 14 P=0,426 

Gebrek aan 
betrokkenheid/medewerking/ 
mondigheid van het sociaal 
netwerk 

736 20 16 25 9 2966 19 16 25 9 P=0,610 

Afwezigheid van een professioneel 
netwerk bij de patiënt 

879 24 20 30 10 3320 20 16 25 9 P=0,234 

* Significant verschil bij een P-waarde kleiner of gelijk aan 0,050. Deze zijn in het grijs gearceerd 

Verschillende beïnvloedende factoren hebben een significant hogere impact op de werklast in openbare 

ziekenhuizen.  

Ten eerste hebben onder ziekenhuisgebonden factoren ‘de cultuur van het ziekenhuis’ en ‘gebrekkige 

middelen en het financieel on-evenwicht van het ziekenhuis’ een significant grotere invloed op de werklast van 

sociaal werkers in openbare ziekenhuizen.  

Ten tweede hebben onder afdelingsgebonden/sociale dienstgebonden factoren hebben ‘de aansturingwijze 

van de directe leidinggevende’ en ‘de directe leidinggevende indien dit geen sociaal werker’ is een significant 

grotere invloed op de werklast in openbare ziekenhuizen.  

Tot slot heeft ook ‘de karakteristieken van de patiënt’ een significant grotere invloed op de werklast (Zie tabel 

71). 
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5.2.4.4. Beïnvloedende factoren op de werklast van sociaal werkers in psychiatrische ziekenhuizen 

volgens de grootte van het ziekenhuis 

 

Tabel 72: Beïnvloedende factoren op de werklast van sociaal werkers in psychiatrische ziekenhuizen volgens het stratum 
grootte 

 
 

Klein (< 300 bedden) (n=83) Groot (≥300 bedden) (n=106)  

Beïnvloedende factor som med Q1 Q3 IQR som med Q1 Q3 IQR P-waarde* 

M
aa

ts
ch

ap
p

e
lij

ke
 f

ac
to

re
n

 Beleidsbeslissingen vanuit 
overheden 

1207 16 8 20 12 1671 14 9 20 11 P=0,575 

Gebrek aan financiering van het 
sociaal werk 

1454 16 9 25 16 1610 15 6 24 18 P=0,118 

Snelle ontwikkeling van en in de 
maatschappij 

1775 20 16 30 14 2094 20 15 25 10 P=0,160 

Structurele tekorten in 
voorzieningen anders dan 
psychiatrische ziekenhuizen 

2131 25 20 36 16 2507 24 16 30 14 P=0,081 

Reflectie van de maatschappij op 
overlast en op psychiatrie 

1631 16 12 25 13 2034 20 12 25 13 P=0,921 

Zi
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Structuur van het ziekenhuis 1281 16 9 20 11 1588 16 8 20 12 P=0,869 

Cultuur van het ziekenhuis 1293 15 9 24 15 1667 16 9 20 11 P=0,794 

Ligging/fysieke inplanting van het 
ziekenhuis 

776 6 3 16 13 1023 8 3 16 13 P=0,674 

Gebrek aan erkenning van het 
sociaal werk door de directie 

1230 12 6 20 14 1358 12 6 20 14 P=0,319 

Onduidelijkheid over rollen en 
verantwoordelijkheden op elk 
echelon in het ziekenhuis 

1391 16 9 24 15 1564 16 9 20 11 P=0,243 

Gebrekkige vormings- , opleidings- 
en professionele 
ontwikkelingsmogelijkheden 

838 9 4 16 12 923 9 4 12 8 P=0,306 

Gebrekkige middelen en het 
financieel on-evenwicht van het 
ziekenhuis 

981 9 4 16 12 1254 10 4 16 12 P=0,916 

Gebrekkige infrastructuur 1267 12 4 25 21 1379 10 4 20 16 P=0,229 

Ontbreken van administratieve 
ondersteuning 

1356 16 6 25 19 1513 12 6 20 14 P=0,324 

De fysieke werkomgeving 1107 9 2 24 22 1374 12 4 20 16 P=0,864 

A
fd

e
lin

gs
/s

o
ci

al
e

 d
ie

n
st

 

ge
b

o
n

d
e

n
 f

ac
to

re
n

 

Directe leidinggevende (geen 
sociaal werker) 

825 9 1 15 14 955 8 1 12 11 P=0,826 

Directe leidinggevende (wel 
sociaal werker) 

590 3 1 12 11 923 4 1 16 15 P=0,084 

Aansturingwijze van de directe 
leidinggevende sociaal werk 

988 10 4 16 12 1229 12 4 16 12 P=0,936 

De visie en cultuur van de sociale 
dienst/vakgroep 

946 9 4 16 12 1165 9 4 18 14 P=0,791 

Aard van de afdeling 1809 25 16 30 14 2486 25 16 30 14 P=0,348 

Karakteristieken andere 
disciplines 

1537 20 12 25 13 2158 20 12 25 13 P=0,226 



108 
 

 
 Klein (< 300 bedden) (n=83) Groot (≥300 bedden) (n=106)  

Beïnvloedende factor som med Q1 Q3 IQR som med Q1 Q3 IQR P-waarde* 

Werkonderbrekingen 2088 25 20 36 16 2917 30 24 36 12 P=0,178 

Werkdruk 1734 20 16 25 9 2109 20 16 25 9 P=0,235 
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Karakteristieken van de patiënt 1533 18 10 24 14 2158 20 14 25 11 P=0,138 

Zorgbehoefte/complexiteit van de 
ziekte 

2065 25 18 30 12 2644 25 20 30 10 P=0,906 

Gebrek aan 
betrokkenheid/medewerking/ 
mondigheid van de patiënt 

1912 24 18 30 12 2518 25 20 30 10 P=0,416 

Afwezigheid of overbelasting 
sociaal netwerk 

1817 20 16 30 14 2367 20 16 26 10 P=0,638 

Gebrek aan 
betrokkenheid/medewerking/ 
mondigheid van het sociaal 
netwerk 

1640 20 16 25 9 2062 20 16 25 9 P=0,847 

Afwezigheid van een professioneel 
netwerk bij de patiënt 

1853 24 16 25 9 2346 22 16 25 9 P=0,750 

* Significant verschil bij een P-waarde kleiner of gelijk aan 0,050. Deze zijn in het grijs gearceerd 

Er worden geen significante verschillen op de werklast van sociaal werkers gevonden tussen grote en kleine 

ziekenhuizen (zie tabel 72). 
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Hoofdstuk 6: Discussie van de resultaten in psychiatrische ziekenhuizen 
 

In dit hoofdstuk worden de voornaamste resultaten uit dit onderzoek bij sociaal werkers in de psychiatrische 

ziekenhuizen besproken. Samen met de leden van de stuurgroep (diensthoofden/vakgroepverantwoordelijken 

sociaal werk uit psychiatrische ziekenhuizen) werd op zoek gegaan naar verklaringen voor deze resultaten. 

Verder werden de resultaten onderbouwd met bevindingen uit de literatuur.  

Aangezien de resultaten voor de vragenlijst belangrijkheid en de registratieperiode frequentie en duur voor het 

Nederlandstalige en het Franstalige landsgedeelte apart geanalyseerd en gerapporteerd werden, worden deze 

resultaten apart besproken in dit hoofdstuk. Per landsgedeelte worden eerst de voornaamste bevindingen 

vanuit de vragenlijst belangrijkheid besproken, vervolgens vanuit de registraties frequentie en duur en tot slot 

vanuit de verschillen tussen de strata statuut en grootte van het ziekenhuis.  

Hierna wordt gezocht naar verklaringen voor de resultaten van de bevraging rond de beïnvloedende factoren 

op de werklast van sociaal werkers in psychiatrische ziekenhuizen. Hier wordt vertrokken vanuit de resultaten 

voor België, waarna de verschillen tussen het Nederlandstalig en het Franstalig landsgedeelte, de openbare en 

de private ziekenhuizen en de kleine en de grote ziekenhuizen besproken worden.  

Tot slot worden enkele beperkingen en een conclusie van dit onderzoek geformuleerd. 

 

6.1. Het Nederlandstalig landsgedeelte 

6.1.1. Belangrijkheid van de kerntaken en subactiviteiten 

 

Psychosociale hulpverlening, sociaal administratieve hulpverlening en financieel administratieve 

hulpverlening zijn de belangrijkste kerntaken volgens sociaal werkers in psychiatrische ziekenhuizen. Andere 

niet patiëntgebonden activiteiten is de minst belangrijke kerntaak.  

Dat vooral patiëntgerichte hulpverlening hoog scoort op het vlak van belangrijkheid vonden diensthoofden en 

vakgroepverantwoordelijken sociaal werk niet zeer verwonderlijk. Zij geven aan dat sociaal werkers de patiënt 

centraal plaatsen en bijgevolg de patiëntgerichte werking als meer prioritair inschatten. 

Vanuit literatuur wordt aangegeven dat sociaal werkers tegemoet dienen te komen aan vragen vanuit de 

organisatie, het afdelingsteam, de financierder (bijv. de overheid), het sociaal netwerk van de patiënt en de 

patiënt zelf. Het begin van de hulpverlening ligt voor de sociaal werker echter bij de patiënt zelf. De sociaal 

werker verkent de zorgvraag of zorgbehoefte van de patiënt en werk met (en voor) de patiënt (Holstvoogd, 

2006; Snellen, 2007; De Vries, 2010).  
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Psychosociale hulpverlening 

 In het beroepsprofiel van de Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werkers (NVMW) wordt de missie 

van het sociaal werk als volgt omschreven: 

“Maatschappelijk werkers streven ernaar dat mensen zich in wisselwerking met hun sociale omgeving 

zo goed mogelijk kunnen ontplooien, naar hun eigen aard, behoeften en opvattingen, en dat ze 

rekening houden met anderen met wie zij samenleven (Jagt, 2006).” 

Ook in de handleiding ‘kerntaken en subactiviteiten sociaal werk in ziekenhuizen’ wijst de definitie van 

psychosociale hulpverlening op de wisselwerking tussen de persoon en zijn omgeving. De hulpverlening is 

gericht op het in stand houden, ondersteunen, herstellen, verbeteren, bevorderen, ontwikkelen en 

herstructureren van deze wisselwerking. 

Er kan m.a.w. gesteld worden dat psychosociale hulpverlening verweven zit in de missie van sociaal werkers.  

Sociaal werkers zelf geven aan psychosociale hulpverlening op te nemen bij iedere patiëntgebonden activiteit. 

Zo zullen zij bijvoorbeeld bij het voorbereiden van een ontslag uit het ziekenhuis, de patiënt ook de nodige 

psychosociale ondersteuning bieden. Ook vanuit de Hoge Gezondheidsraad wordt een advies gegeven om de 

hulpverlening op verschillende dimensies, namelijk het medische, psychologische en het sociale, in te zetten 

(Hoge Gezondheidraad, 2007). Dit is noodzakelijk aangezien de problemen waar de meeste patiënten mee te 

kampen hebben, complex zijn en meerdere gebieden bestrijken.  

Aangezien psychosociale hulpverlening de leidraad van het handelen van een sociaal werker is en de 

problemen van de patiënt verschillende gebieden bestrijken, wordt psychosociale hulpverlening veelvuldig 

aangewend en door sociaal werkers belangrijk bevonden.  

In het Nederlandstalig landsgedeelte wordt behandelen als significant belangrijkste – en dus meest prioritaire - 

subactiviteit onder psychosociale hulpverlening gerangschikt. Psychosociale begeleiding komt op de tweede 

plaats. Psychosociaal ondersteunen komt pas op de vijfde plaats te staan en wordt als minst belangrijke 

subactiviteit onder psychosociale hulpverlening aangegeven.  

Diensthoofden psychiatrisch sociaal werk geven aan dat het niet opmerkelijk is dat behandelen zeer belangrijk 

bevonden wordt. Dit is volgens hen de meest vergaande en optimale vorm van psychosociale hulpverlening aan 

de patiënt en de omgeving. Zij geven hierbij aan dat zij in praktijk meer tijd in deze subactiviteit zouden 

investeren indien zij een voldoende lange hulpverleningsrelatie kunnen opbouwen. Een langere 

hulpverleningsrelatie zou niet altijd mogelijk zijn door een hoge ontslagdruk. 

Deze discrepantie tussen het prioritair vinden van de subactiviteit en het effectief kunnen opnemen van deze 

activiteit, wordt ook aangegeven in de algemene vraag belangrijkheid. Hier wordt door 32% van de sociaal 

werkers aangegeven dat zij behandelen niet kunnen opnemen en 24% mag dit niet opnemen.  

Het is met andere woorden een belangrijke subactiviteit volgens sociaal werkers, maar in praktijk kunnen zij dit 

niet altijd opnemen, omdat de context dit niet altijd toelaat (bijv. door tijdsgebrek) of omdat zij geen mandaat 

krijgen om deze activiteit op te nemen. 

Verder neemt begeleiden een belangrijke plaats in het takenpakket van de sociaal werker in en kent het in de 

praktijk een hoge tijdsinvestering (6
e
 plaats van de 58 in impact van tijdsinvestering). Sociaal werkers uit 

psychiatrische ziekenhuizen zien hierin de specifieke werking in een psychiatrisch ziekenhuis weerspiegeld. Het 

begeleiden van de patiënt in het verwerven van inzicht i.v.m. sociale relaties, werk, woonst, e.a., is essentieel in 

de hulpverlening aan psychiatrische patiënten. Dit wordt o.a. aangetoond in de eerste stap van het onderzoek 

namelijk de inventarisatie van activiteiten sociaal werk in de ziekenhuizen. Hieruit bleek dat alle sociaal werkers 

het afgelopen jaar ‘begeleiden ‘ als methodiek opgenomen hebben. Ook de thema’s waarvoor de methodiek 
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‘begeleiden’ aangewend wordt, zoals ‘resocialisatie en reïntegratie’ en ‘sociale netwerken en sociale contacten’ 

kennen een hoog percentage.  

Ook Ad Snellen legt - in zijn omschrijving van de functie van het maatschappelijk werk - voornamelijk de 

klemtoon op het psychosociaal begeleiden (anders denken, anders beleven,…) en het behandelen (terug 

krijgen van controle, andere gedragingen). Het sociaal werk wil mensen zo zelfstandig mogelijk laten 

functioneren door hen zelf te leren, doen, oplossen, hanteren, zodat zij terug controle over hun situatie 

verkrijgen (Snellen, 2007).  

Voor de laatste plaats die de subactiviteit ondersteunen inneemt in de rangorde belangrijkheid kan vermoed 

worden dat dit als een collectieve taak gezien wordt. Alle hulpverleners (verpleegkundigen, artsen, 

therapeuten,…) dienen deze methodiek te hanteren, terwijl begeleiden en behandelen meer specifiek door 

sociaal werkers aangewend wordt. Morgan Craig (2007) geeft aan dat sociaal werkers in psychiatrische 

ziekenhuizen een aantal specifieke sociaal werk taken op zich nemen, maar dat sommige taken tussen 

verschillende disciplines overlappen, zoals het geven van ondersteuning en advies. 

 Sjef De Vries omschrijft drie facetten die kenmerkend zijn voor het maatschappelijk werk, namelijk 

behandeling gericht op verandering, dienstverlening als zorg voor wat de patiënt zelf niet kan en begeleiding, 

wat er tussenin geplaatst kan worden als een leren omgaan met problemen en het leren gebruik maken van 

(nieuwe) mogelijkheden (De Vries, 2010). 

 Uit de algemene vraag belangrijkheid blijken 99% van de sociaal werkers ondersteunen wel een belangrijke 

activiteit te vinden en in praktijk wordt effectief veel tijd geïnvesteerd in de subactiviteit ondersteunen (4
e
 

plaats van de 58 in de rangorde frequentie en duur). Begeleiden en behandelen wordt vermoedelijk meer 

geprefereerd omwille van de intensievere vorm van hulpverlenen. 

Sociaal administratieve hulpverlening  

Sociaal werk is een discipline die actief is op het vlak van sociaal welzijn en sociaal beleid (Australian association 

of social workers, 2008). Vanuit de international association of schools of social work wordt de kern van de 

professie en standaarden voor de opleiding van sociaal werkers omschreven. Eén van deze kernaspecten in de 

opleiding is het ontwikkelen van kennis van het sociaal beleid, voorzieningen en wetgeving op alle niveaus 

(Sewpaul & Jones, 2004). Deze kennis is noodzakelijk zodat een sociaal werker samen met de patiënt tot de 

gepaste keuzes en prioriteiten in de hulpverlening kan komen (Gambrill, 2012).  

De NRZV gaf in 2001 een advies rond de opdracht van het sociaal werk in ziekenhuizen. Eén van de opdrachten 

focust specifiek op sociaal administratieve hulpverlening: 

 “De hulpverlening situeert zich op sociaal-materieel, sociaal-administratief en psychosociaal vlak. De 
maatschappelijk werker handelt in overleg met de patiënt en streeft naar diens autonomie en 

zelfredzaamheid (Werkgroep sociale dienst in het ziekenhuis, 2010).” 

Op basis van de kennis, achtergrond en opdracht lijkt het sociaal werk de aangewezen discipline om met de 

patiënt rond aspecten van sociale zekerheid en sociale bijstand aan de slag te gaan. Hiernaast vormt sociaal 

administratieve hulpverlening een goed vertrekpunt om een hulpverleningsrelatie met de patiënt op te 

bouwen.  

Psychische problemen kunnen er toe leiden dat administratie en praktische activiteiten verwaarloosd worden 

(Holstvoogd, 2006). Aangezien psychische problemen gemiddeld op veertienjarige leeftijd tot stand komen en 

driekwart van de aandoeningen voor de leeftijd van 24 ontstaan (Van Herck en Van De Cloot, 2013), is een 

professionele loopbaan voor psychiatrische patiënten in veel gevallen beperkt of onbestaande. Hierdoor 

komen patiënten vaak niet in aanmerking voor een ziekte of invaliditeitsuitkering. 

Sociaal werkers in psychiatrische ziekenhuizen geven aan dat de eerste vragen waarvoor een patiënt bij hen 

komt aankloppen, vaak van sociaal administratieve aard zijn.  
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Indien de patiënt zelf weigerachtig tegenover hulpverlening staat, kunnen administratieve problemen als 

handvat gegrepen worden om een vertrouwensrelatie met de patiënt op te bouwen (Holstvoogd, 2006).  

Administratieve ondersteuning is de belangrijkste subactiviteit onder sociaal administratieve hulpverlening. 

Via enkele korte, eenvoudige stappen wordt de administratie in orde gebracht, de ziekte gemeld en een 

vervangingsinkomen geregeld. Deze handelingen leveren vrij vlug resultaat en zorgen voor een eerste opening 

om samen met de patiënt rond complexere problemen te werken (Holstvoogd, 2006). 

Verwonderlijk is wel de lage score van de subactiviteit samenwerken in functie van patiëntgebonden overleg, 

aangezien overleg en informatie-uitwisseling met instanties zoals een mutualiteit onontbeerlijk zijn voor het in 

orde brengen van sociale administratie. 

Coördinatie van hulp- en dienstverlening is de tweede belangrijkste subactiviteit. Deze subactiviteit is een 

niveau hoger dan samenwerken in functie van patiëntgebonden overleg. Waar samenwerken zich beperkt tot 

overleg en informatie-uitwisseling met één hulpverleningsinstantie, is voor coördinatie overleg en informatie-

uitwisseling met verschillende instanties nodig. De sociaal werker neemt hierbij een coördinerende taak op. 

Mogelijks vragen de complexe patiëntenproblemen een coördinerende aanpak over verschillende organisaties 

heen of wordt dit als meest prioritaire hulpverleningsniveau aanzien. De recente analyse van Itenera in 

verband met de geestelijke gezondheid onderschrijft het probleem van versnippering in de hulpverlening en 

een gebrek aan stroomlijning tussen de verschillende echelons. Zij wijzen op de noodzaak tot het beter 

coördineren van de hulpverlening (Van Herck & Van De Cloot, 2013). 

Financieel administratieve hulpverlening  

Psychische problemen worden vaak gelinkt aan armoede en financiële problemen. Mensen met een laag 

inkomen hebben een groter risico op psychische problemen en mensen met psychische problemen hebben een 

groter risico op het ontwikkelen van financiële problemen (Skuse, 2009). Verder komt het geregeld voor dat 

personen met een psychische problematiek buiten de reguliere arbeidsmarkt vallen. Vaak bezitten zij geen 

diploma, zijn zij werkloos of komen zij terecht in jobs van lage kwaliteit (Van Herck en Van De Cloot, 2013). 

Schulden, geen overzicht meer in de administratie, het ontbreken van een inkomen of niet in staat zijn om zelf 

inkomsten te beheren zijn veel voorkomende problemen waarmee psychiatrische patiënten bij sociaal werkers 

aankloppen. 

Net als bij sociaal administratieve hulpverlening scoort de subactiviteit administratieve ondersteuning hoog 

op het vlak van belangrijk. Ook hier wordt ingeschat dat dit de eerste problemen zijn waarrond een sociaal 

werker met de patiënt kan werken. Administratieve en praktische problemen zijn laagdrempelige onderwerpen 

en kunnen aangegrepen worden als startpunt in de hulpverlenerrelatie met de patiënt. 

Samenwerken in functie van patiëntgebonden overleg is volgens sociaal werkers de minst belangrijke 

subactiviteit, maar opnieuw wordt vermoed dat coördineren – de tweede belangrijkste subactiviteit- door 

sociaal werkers als meest noodzakelijke hulpverleningsniveau gezien wordt, aangezien gewerkt dient te 

worden rond de vaak complexe problemen van de patiënt. Het afstemmen van verschillende maatschappelijke 

partners (onderwijs, VDAB, RVA, mutualiteiten, ...) wordt door Itenara aangegeven als essentiële stap tot meer 

succesvolle rehabilitatie en resocialisatie van psychiatrische patiënten (Van Herck & Van De Cloot, 2013). 

Opmerkelijk is wel de lagere tijdsinvestering in financieel administratieve hulpverlening. Deze kerntaak komt op 

de 7
e
 plaats in de rangorde van de tijdsinvestering en de eerste subactiviteit op financieel administratief vlak - 

administratieve ondersteuning - komt op de 14
e
 in deze rangorde. Ook diensthoofden psychiatrisch sociaal 

werk hadden hier een hogere tijdsinvestering verwacht. Vermoedelijk zijn deze activiteiten zeer belangrijk in de 

hulpverlening aan de patiënt, maar vragen deze een geringe impact in tijdsinvestering. 
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6.1.2. Frequentie en duur van de kerntaken en subactiviteiten 

 

Onderzoek en rapportage, zorgcoördinatie en psychosociale hulpverlening kennen de grootste 

tijdsinvestering. Psychosociale hulpverlening werd reeds onder 6.1.1. besproken. 

Onderzoek en rapportage 

Onderzoek en rapportage heeft de grootste impact in tijdsinvestering en komt op de vijfde plaats in de 

rangorde volgens belangrijkheid. Uit de algemene vraag belangrijkheid blijkt 96% van de sociaal werkers 

onderzoek en rapportage belangrijk te vinden en alle sociaal werkers vinden ‘psychosociale anamnese en 

sociaal onderzoek’ belangrijk.  

Uit de rangorde van de subactiviteiten volgens de tijdsinvestering blijken alle subactiviteiten onder onderzoek 

en rapportage een hoge impact te hebben. Dossierbeheer komt op de 2
e
 plaats van 58 in de totale rangorde, 

‘psychosociale anamnese en sociaal onderzoek’ op de 9
e
, registreren op de 11

e
 plaats, ‘sociale verslaggeving’ 

op de 12
e
 en huisbezoek op de 21

ste
 plaats. 

Een vijfde plaats voor onderzoek en rapportage in de rangorde belangrijkheid, de hoge percentages in de 

algemene vraag belangrijkheid en de hoge tijdsinvestering, doen vermoeden dat deze kerntaak door de sociaal 

werkers essentieel geacht wordt voor een kwalitatieve hulpverlening aan de patiënt. 

Holstvoogd benadrukt de positie van onderzoek en rapportage in het sociaal werk. Sociaal werkers nemen dit 

meer op dan ze denken en het neemt een belangrijke plaats in het takenpakket in, aangezien de hulpvraag in 

kaart gebracht wordt, evaluatie en opvolging van de evolutie van de patiënt mogelijk wordt en informatie met 

andere hulpverleningsinstanties uitgewisseld kan worden. De doelstelling van onderzoek en rapportage omvat 

volgens Holstvoogd onder andere de eigen verslaggeving van de hulpverlening en de hulpverlening zo goed 

mogelijk laten aansluiten bij de hulpvraag van de patiënt (Holstvoogd, 2006). 

Vertrekken vanuit de zorgvraag en –behoefte is het beginsel van de hulpverlening voor de sociaal werker. 

Aangezien vooral de patiënt en zijn systeem deze vraag en behoefte kennen, is de eerste stap die een sociaal 

werker dient te ondernemen de kennismaking met de patiënt en het verkennen van de situatie(Holstvoogd, 

2006; Snellen, 2007; Gambrill, 2012). Dit verklaart de hoge tijdsinvestering in de subactiviteit psychosociale 

anamnese en sociaal onderzoek. Deze subactiviteit komt echter pas op de 4
e
 – en dus voorlaatste- plaats in de 

rangorde van de subactiviteiten volgens belangrijkheid.  

Dossierbeheer is de significant belangrijkste subactiviteit, gevolgd door huisbezoek en registratie.  

 

Er wordt vermoed dat het belang van dossierbeheer en registratie groter wordt. Zeker naarmate er meer 

evaluatiesystemen aan deze registratie en rapportage gekoppeld worden en doordat patiënten recht tot inzage 

in hun dossier hebben. Vanuit de stuurgroep werd vermoed dat de evolutie tot accreditering hierbij meespeelt. 

De stuurgroepleden gaven aan dat het dossier gebruikt wordt als maatstaf om de kwaliteit van de 

hulpverlening te bepalen en dat er een sterke nadruk ligt op het objectief en kwantitatief zichtbaar maken van 

de uitkomst van het sociaal werk. 

Het in kaart brengen en omschrijven van de hulpvraag en de hulpverlening behoort al tot het takenpakket van 

de sociaal werker sinds de opkomst van de professie. Er wordt echter opgemerkt dat sociaal werkers in de 

jaren ’70 over veel autonomie in hun manier van werken beschikten en dat het werk vooral op intuïtie 

gebaseerd was. Hierdoor was er weinig duidelijkheid en uniformiteit rond wat sociaal werkers deden, wat de 

doelstelling van het werk was en wat de professionele basis van het sociaal werk was (Munro, 2004). 

Tegenwoordig wordt een evolutie naar meetbaarheid van het sociaal werk opgemerkt (Van Riet, 2006; Giles et 

al., 2007; De Vries, 2010). Maatschappelijke dienstverlening wordt steeds vaker omschreven in termen van 

‘targets’, ‘accountability’, ’outputfinanciering’, ‘effectiviteitmeting’. Financiering wordt gekoppeld aan bereikte 
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doelen en kwaliteit wordt uitgedrukt in cijfers. Dit leidt enerzijds tot een toenemende bureaucratisering – 

waarbij de geleverde zorg onder druk kan komen te staan – maar anderzijds wordt transparanter gewerkt, is 

het mogelijk om het sociaal werk te positioneren en worden vernieuwende methoden uitgewerkt (Van Riet, 

2006; De Vries, 2010). Naast het meetbaar maken van het sociaal werk, wordt een maatschappelijke evolutie 

opgemerkt waarbij een onrealistische visie ontstaat wat kwalitatieve hulpverlening moet inhouden en waarbij 

deze hulpverlening eenzijdig als een recht ervaren wordt. Agressie en aanklachten bij het claimen van 

hulpverlening worden steeds vaker opgemerkt. Hulpverleners kunnen zich hiertegen wapenen met rapportage 

en protocollen. Zo kan aangetoond worden dat op verantwoorde wijze gehandeld werd (Van Riet, 2006).  

Er kan geconcludeerd worden dat onderzoek en rapportage een noodzakelijke basis is voor de hulpverlening, 

de kwaliteit van dienstverlening en de ontwikkeling van de professie.  

Zorgcoördinatie  

Deze kerntaak alsook de subactiviteiten onder zorgcoördinatie kennen een grote tijdsinvestering. 

Samenwerken in functie van patiëntgebonden overleg (zorgcoördinatie) is de subactiviteit met de grootste 

impact op het vlak van tijdinvestering.  

Zorgcoördinatie wordt omschreven als ‘eigen aan het werk’. Een sociaal werker in een psychiatrisch ziekenhuis 

fungeert als brug tussen de samenleving en het ziekenhuis. Zorg in het ziekenhuis dient afgestemd te worden 

op de hulpverlening na het verlaten van het ziekenhuis (Oktay et al., 1992, werkgroep sociale dienst in het 

ziekenhuis, 2010; Australian association of social workers, 2008). Reïntegratie en resocialisatie of het 

doorverwijzen naar aangepaste structuren neemt dan ook een centrale plaats in de werking in. 

Naast de centrale plaats die zorgcoördinatie inneemt in het takenpakket, verklaren enkele belemmerende 

factoren mogelijks mee de hogere tijdsinvestering. Een belangrijke beïnvloedende factor op de werklast van 

sociaal werkers, is ‘structurele tekorten in voorzieningen anders dan psychiatrische ziekenhuizen’. Structurele 

problemen zoals lange wachtlijsten, beperkende instapcriteria, een beperkt aanbod voor specifieke 

doelgroepen, zorgen ervoor dat de opties beperkt zijn om patiënten de gepaste zorg op maat aan te bieden. 

Zowel patiënten als ook mantelzorgers kunnen hierdoor in een onhoudbare situatie terecht komen. De sociaal 

werker dient hier onder tijdsdruk op in te spelen, rekening houdend met de moeilijke situatie voor patiënt en 

zijn omgeving. Subactiviteiten onder zorgcoördinatie zoals o.a. samenwerken in functie van patiëntgebonden 

overleg zijn hierbij onontbeerlijk. 

Ook in literatuur wordt gewezen op de maatschappelijke evolutie tot meer versplintering en tekorten in het 

hulpverleningsaanbod. Extramurale structuren zijn veelal te weinig uitgebouwd, voornamelijk omwille van een 

ongelijke financiering tussen psychiatrische ziekenhuizen (58% van de middelen) en andere structuren (28% in 

PAAZ, beschut wonen en PVT, 13% in ambulante geestelijke gezondheidszorg en 1% in eerstelijns geestelijke 

gezondheidszorg). Het huidige financieringsysteem wordt vaak aangehaald als een rem op de herstructurering 

van het hulpverleningsaanbod (Cools, 2006; FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en 

Leefmilieu, 2011). Door beperkte afstemming van de verschillende overheden, gebrekkige communicatie en 

samenwerkingsverbanden tussen de verschillende voorzieningen en zorgverleners, de complexe 

problematieken van de hulpvragers, wachtlijsten en een ongelijke geografische spreiding worden hulpvragers 

geconfronteerd met een versplintering in het hulpverleningsaanbod en een ongelijke toegang tot het aanbod 

(Van Riet, 2006; Van Herck & Van De Cloot, 2013).  

Tegenover deze hoge tijdsinvestering, blijkt zorgcoördinatie minder belangrijk gevonden te worden door 

sociaal werkers in psychiatrische ziekenhuizen. De kerntaak komt op de vierde plaats in de rangorde 

belangrijkheid. Ook al is er geen significant verschil met de kerntaak op de derde plaats in de rangorde en is de 

kans groot dat de volgorde dus op toeval gebaseerd is, toch werd door de diensthoofden sociaal werk verwacht 

dat deze activiteit belangrijker gevonden zou worden.  

Met de opkomst van de projecten artikel 107 worden een aantal aspecten i.v.m. reïntegratie en resocialisatie 
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vermoedelijk overgeheveld vanuit de ziekenhuizen naar de ambulante structuren. Hiernaast speelt mogelijks 

ook de specifieke patiëntenpopulatie in een psychiatrisch ziekenhuis – die vaak te kampen heeft met heel wat 

sociaal administratieve en financieel administratieve problemen – mee. Hierdoor worden de kerntaken sociaal- 

en financieel administratieve hulpverlening als meer prioritair ingeschat.  

Andere niet patiëntgebonden activiteiten  

Deze kerntaak is volgens de sociaal werkers de minst belangrijke kerntaak, maar neemt wel de vierde plaats in 

op het vlak van impact van de tijdsinvestering. De stuurgroepleden geven aan dat sociaal werkers 

patiëntgebonden activiteiten als prioritair zien, maar omschrijven niet patiëntgebonden activiteiten - zoals het 

volgen van vorming, niet patiëntgebonden overleg, meewerken aan het beleid e.d. - als faciliterend voor hun 

patiëntgebonden werking.  

Naast de prioriteit die sociaal werkers aan directe patiëntgebonden werking wensen te geven, kan beperkte 

aandacht vanuit onderzoek en de opleiding sociaal werk voor niet-patiëntgebonden activiteiten mogelijks aan 

de basis liggen voor de mindere prioriteit die sociaal werkers aan deze kerntaak geven. 

 In methodologische literatuur rond sociaal werk worden niet patiëntgebonden activiteiten meestal niet 

opgenomen als onderdeel van het takenpakket, terwijl niet patiëntgebonden activiteiten in dit onderzoek wel 

gezien worden als een wezenlijk onderdeel van het takenpakket. 

Er is geen onderzoek te vinden specifiek rond niet-patiëntgebonden activiteiten in het takenpakket van de 

sociaal werker. In onderzoek naar ‘non-direct patientcare’ (indirecte patiëntenzorg) bij verpleegkundigen 

worden deze aspecten van zorg meestal omschreven als factoren die een beïnvloeding op de werklast hebben, 

zoals de vragen die familieleden stellen, de leiderschapsstijl van de leidinggevende, de turnover van de 

patiënten,… (Myny et al., 2011). 

Eén Fins onderzoek wijst op de effecten van niet-patiëntgebonden factoren op de werklast van 

verpleegkundigen. Deze niet-patiëntgebonden factoren zijn hoofdzakelijk aspecten van zorg die meer als 

beïnvloedende factoren op de werklast omschreven worden, zoals werkdruk, stress,…, maar omvat ook twee 

niet-patiëntgebonden activiteiten, namelijk ‘vorming en overleg’ en ‘het begeleiden van studenten’. Deze niet- 

patiëntgebonden factoren zouden een effect hebben op de werklast en waardevolle informatie opleveren rond 

de werking van een afdeling en knelpunten in het functioneren (Rauhala & Fagerström, 2006).  

Ook weinig aandacht vanuit de opleiding sociaal werk in niet-patiëntgebonden activiteiten kan een reden zijn 

dat sociaal werkers slechts beperkt belang aan deze kerntaak hechten. The international association of schools 

of social work geeft wel aan dat een sociaal werker verschillende actiedomeinen kent. Naast patiëntgebonden 

actiedomeinen, worden ook een aantal niet-patiëntgebonden actiedomeinen omschreven waaronder 

zelfreflectie, aandacht voor het sociaal beleid en bijdrage leveren in het sociaal beleid (Sewpaul & Jones, 2004). 

The National association of social workers wijst op het belang van de constante bijdragen aan de ontwikkeling 

van de professie, kennis van en bijdrage in onderzoek en rol van het sociaal werk in beleidsbeïnvloeding 

(National association of social workers, 2005).  

Signaleren en belangenbehartiging  

Naast de kerntaken met de grootste tijdsinvestering, zijn signaleren en belangenbehartiging kerntaken met een 

veel lagere tijdinvestering. Ook deze activiteiten zijn essentieel in de ontwikkeling van het sociaal werk, het 

sociaal beleid en de hulpverlening aan psychiatrische patiënten (Australian association of social workers, 2008; 

Sewpaul & Jones, 2004), maar worden in praktijk minder opgenomen.  

Vanuit de stuurgroep werd ervaren dat bepaalde activiteiten aan enkele sociaal werkers toegewezen worden. 

Het gaat hierbij voornamelijk om de kerntaken signaleren en belangenbehartiging. Bij nazicht van de 

tijdsregistratie blijken 40 (24%) van de deelnemende sociaal werkers, gespreid over 19 ziekenhuizen, signaleren 

opgenomen te hebben in de tiendaagse registratieperiode. Belangenbehartiging werd door 48 (29%) sociaal 

werkers in 20 ziekenhuizen opgenomen.  



 

   116 
 

Gezien het aankaarten van knelpunten in het sociaal beleid, het opkomen voor mensen, het werken rond 

sociale rechtvaardigheid, ... een belangrijk actiedomein is voor het sociaal werk (Australian association of social 

workers, 2008), dient ook hierin voldoende tijd en middelen geïnvesteerd te worden. Individuele 

belangenbehartiging wordt als eigen aan de patiëntenwerking gezien, maar de specifieke investering in 

signaleren en collectieve belangenbehartiging vraagt mogelijks om een specifieke specialisering binnen de 

sociale dienst van een ziekenhuis.  

Patiëntenadministratie  

Patiëntenadministratie kent de grootste tijdsinvestering onder de niet sociaal werkgebonden activiteiten. In 

de algemene vraag uit de vragenlijst belangrijkheid werd door 52% van de sociaal werkers aangegeven dat zij 

deze activiteit uitvoeren. Patiëntenadministratie werd tijdens de registratieperiode in 16 ziekenhuizen 

opgenomen door 43 sociaal werkers (25%). Negentien sociaal werkers, gespreid over 12 ziekenhuizen, namen 

dit meer dan één keer op (9%). Sociaal werkers die het slechts één keer opnamen registreerden geen hoge 

tijdsinvestering. Er wordt vermoed dat 19 sociaal werkers dit vast in hun praktijk opnemen. Dit betekent m.a.w. 

een grote tijdinvestering in een niet sociaal werkgebonden activiteit voor enkele sociaal werkers. 

Vanuit de stuurgroep wordt aangegeven dat deze activiteit in sommige ziekenhuizen toegewezen wordt aan 

één of meerdere sociaal werkers, vanuit de kwalitatieve deskundigheid die sociaal werkers hiervoor kunnen 

aanwenden. Mogelijks dient meer aandacht besteed te worden aan de opleiding van administratief personeel, 

zodat zij deze taak voldoende kwalitatief kunnen opnemen en sociaal werkers zich meer op de specifieke 

sociaal werkgebonden taken kunnen richten. 

 

6.1.3. Verschillen tussen de strata grootte en statuut van het ziekenhuis 

Grote versus kleine ziekenhuizen  

Zorgcoördinatie is significant belangrijker en kent een significant hogere tijdsinvestering in grote 

ziekenhuizen. Ook materiële hulpverlening kent een significant hogere tijdsinvestering in grote ziekenhuizen. 

In kleine ziekenhuizen is er een significant hogere tijdsinvestering voor psychosociale hulpverlening en 

financieel administratieve hulpverlening. 

Vanuit de stuurgroep en de literatuur konden weinig verklaringen gevonden worden voor de verschillen tussen 

grote en kleine ziekenhuizen. Enkel voor het verschil op het vlak van financieel administratieve hulpverlening 

kan een mogelijke verklaring omschreven worden. 

Schaalvergroting zorgt voor meer financiële mogelijkheden, mogelijkheden tot modernisering en 

mogelijkheden om in te spelen op maatschappelijke noden (Dupont, 2011). In de adviesnota ‘sociale dienst in 

het ziekenhuis’ wordt aangegeven dat de sociale dienst zich zowel richt op het welbevinden van de patiënt als 

het financieel performant houden van het ziekenhuis. Door de gebrekkige omschrijving van de opdracht van de 

sociale dienst, kan een directie geneigd zijn om de sociale dienst meer in te zetten op het verwezenlijken van 

de financiële doelstelling van het ziekenhuis (Werkgroep ‘sociale dienst in het ziekenhuis’, 2010). Door de 

mogelijks minder gunstige financiële situatie van kleinere ziekenhuizen en de gebrekkige omschrijving van de 

opdracht van de sociale dienst, dienen sociaal werkers in kleine ziekenhuizen mogelijks meer tijd in financieel 

administratieve hulpverlening te investeren.  

Openbare versus private ziekenhuizen  

Vanuit de vragenlijst belangrijkheid wordt er enkel een verschil gevonden voor andere niet patiëntgebonden 

activiteiten, deze is significant belangrijker in openbare ziekenhuizen. 

Op het vlak van tijdsinvestering kennen materiële, sociaal administratieve en financieel administratieve 

hulpverlening een significant hogere impact in openbare ziekenhuizen. 

Psychosociale hulpverlening kent een significant hogere tijdsinvestering in private ziekenhuizen.  
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Vanuit de stuurgroep wordt vermoed dat openbare ziekenhuizen een grotere politieke invloed voelen. Zij 

vinden hierdoor mogelijks de kerntaak ‘andere niet patiëntgebonden activiteiten’ meer prioritair dan sociaal 

werkers uit private ziekenhuizen.  

Openbare ziekenhuizen zouden andere opdrachten en vragen vanuit de overheid krijgen, die zich 

weerspiegelen in beheersovereenkomsten (Vandeurzen, 2010). 

Door een ander beleid en een andere financieringsstructuur wordt vermoed dat openbare ziekenhuizen een 

andere socio-demografische samenstelling in patiëntenpopulatie hebben. Deze populatie vraagt mogelijks een 

grotere investering in materiële, sociaal en financieel administratieve hulpverlening. Dit vermoeden wordt 

bevestigd door de omschrijving vanuit de overheid voor openbare ziekenhuizen. Zij omschrijven de specificiteit 

van openbare ziekenhuizen als “het waarborgen van de toegankelijkheid en alle noodzakelijke kwaliteitszorg 

aan elkeen tegen de beste kostprijs en zonder discriminatie. Dit impliceert inzonderheid dat het openbaar 

ziekenhuis, in tegenstelling tot de private ziekenhuizen, per definitie geen selectiviteit kan toepassen met 

betrekking tot de patiënt, de pathologie of de georganiseerde diensten. Een ander element van deze definitie 

van het openbaar ziekenhuis bepaalt op limitatieve wijze de rechtspersonen die een openbaar ziekenhuis 

kunnen inrichten of uitbaten, {…}” (Maximus & Merchiers, 1996). 
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6.2. Het Franstalig landsgedeelte 
 

De Franstalige leden van de stuurgroep stonden achter de resultaten van alle bevragingen en herkenden hier 

hun effectieve praktijkwerking in. Zij stonden zeer positief tegenover de bevinding dat patiëntgebonden 

activiteiten op de eerste plaats komen op het vlak van tijdsinvestering. Eén stuurgroeplid verklaarde zeer 

tevreden te zijn dat de resultaten aantonen dat sociaal werkers niet louter administratief werk opnemen.  

 

6.2.1. Belangrijkheid van de kerntaken en subactiviteiten 

 

De patiënt lijkt centraal in de werking van de sociaal werker te staan, aangezien de meest belangrijke kerntaken 

patiëntgebonden activiteiten zijn. 

Psychosociale hulpverlening is volgens de Franstalige sociaal werkers in psychiatrische ziekenhuizen de meest 

belangrijke kerntaak. Deze kerntaak is significant belangrijker dan sociaal, financieel en juridisch 

administratieve hulpverlening en zorgcoördinatie. De belangrijkste subactiviteiten zijn begeleiden, 

ondersteunen en behandelen. 

Ook het competentie handboek van Franse en Canadese sociaal werkers wijst op de belangrijkheid van sociale 

interventies. Specifieke activiteiten onder sociale interventies, zoals ook omschreven in de handleiding 

‘kerntaken en subactiviteiten sociaal werk in ziekenhuizen’, worden hierbij ook omschreven. Een sociaal werker 

dient voor een sociale interventie te kunnen luisteren, verbanden te kunnen leggen in de patiëntensituatie, een 

vertrouwelijke omgeving te kunnen creeëren waar mensen gemakkelijk kunnen spreken en de situatie te 

kunnen analyseren (Ordre des travailleurs sociaux des thérapeutes conjugaux et familliaux du Québec, 2012 ; 

Insitut Méditerranéen de Formation et recherche en travail social, 2013).  

Zorgcoördinatie is de derde belangrijkste kerntaak voor de Franstalige sociaal werkers. De belangrijkste 

subactiviteiten onder deze kerntaak zijn: samenwerken, administratieve hulpverlening en geven van info. 

Sociaal, financieel en juridisch administratieve hulpverlening worden even belangrijk gevonden. Het geven 

van info, samenwerken en administratieve ondersteuning zijn hierbij de belangrijkste subactiviteiten volgens 

Franstalige sociaal werkers. 

Tot slot is onderzoek en rapportage de 6
e
 belangrijkste kerntaak. Psychosociale anamnese en sociaal 

onderzoek is de meest belangrijke subactiviteit onder deze kerntaak. Deze subactiviteit is significant 

belangrijker dan dossierbeheer en sociale verslaggeving. Registreren, o.a. in het kader van de Minimale 

Psychiatrische Gegevens – verplicht vanuit de overheid - is de minst belangrijke subactiviteit.  

De subactiviteit bemiddelen lijkt minder belangrijk in de ogen van de participanten. Kan de hypothese gesteld 

worden dat sociaal werkers in psychiatrische ziekenhuizen niet geconsulteerd worden in geval van conflicten 

en geschillen?  
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6.2.2. Frequentie en duur van de kerntaken en subactiviteiten 

 

Onderzoek en rapportage is de kerntaak met de grootste impact op het vlak van tijdsinverstering bij 

Franstalige sociaal werkers in psychiatrische ziekenhuizen. Dossierbeheer is de subactiviteit onder deze 

kerntaak die het vaakst uitgevoerd wordt. 

Zorgcoördinatie met hieronder subactiviteiten zoals samenwerken, geven van info en coördineren behoren tot 

de activiteiten met de hoogste tijdsimpact. Ook psychosociale subactiviteiten zoals ondersteunen en 

begeleiden kennen een hoge tijdsinvestering ; 

De verschillende resultaten wijzen op een zekere logica tussen de resultaten belangrijkheid en de impact van 

de tijdsinvestering in de activiteiten. Activiteiten die te linken zijn aan zorgcoördinatie, psychosociale 

hulpverlening en aan onderzoek en rapportage worden belangrijk bevonden door de Franstalige sociaal 

werkers en kenden gedurende de tiendaagse registratieperiode een hoge tijdsinvestering. 

Volgens de participanten zijn de patiëntgebonden activiteiten het belangrijkst en wordt hier ook het meeste 

tijd in geïnvesteerd. 

 

6.2.3. Niet sociaal werk gebonden activiteiten 

 

Vanuit de inventarisatie van de activiteiten sociaal werk in psychiatrische ziekenhuizen bleek dat sociaal 

werkers ook activiteiten uitvoeren die niet sociaal werk gebonden zijn. Bij de algemene vraag uit de vragenlijst 

belangrijkheid dienden sociaal werkers aan te geven of zij dergelijke taak uitvoeren. De Franstalige 

participanten vinden deze activiteiten belangrijk, maar weinig sociaal werkers nemen deze activiteiten in de 

praktijk effectief op. Enkel psychotherapeutische activiteiten (30%), patiëntenadministratie (44%) en andere 

instellingsgebonden activiteiten (45%) werden door redelijk wat sociaal werkers opgenomen. Meer dan 45% 

van de sociaal werkers vindt niet dat deze activiteiten door een sociaal werker opgenomen dienen te worden. 

 

6.2.4. Verschillen tussen de strata grootte en statuut van het ziekenhuis 

 

Over het algemeen werden weinig verwonderlijke resultaten voor deze analyse verkregen. De kerntaken en 

subactiviteiten zijn over het algemeen identiek tussen openbare en private ziekenhuizen en tussen grote en 

kleine ziekenhuizen. Slechts enkele significante verschillen worden gevonden en dit zowel voor de vragenlijst 

belangrijkheid als voor de registratie frequentie en duur. De resultaten dienen wel met zekere voorzichtigheid 

behandeld te worden omwille van de ontbrekende representativiteit van de deelnemers. 

 



120 
 

6.3. Beïnvloedende factoren op de werklast van de sociaal werker 

6.3.1. België 

 

Vooral patiëntgebonden en sociaal netwerkgebonden factoren hebben een hoge invloed op de werklast van 

sociaal werkers in psychiatrische ziekenhuizen. Zorgbehoefte/complexiteit van de ziekte, werkonderbrekingen, 

structurele tekorten in voorzieningen anders dan psychiatrische ziekenhuizen en de aard van de afdeling 

hebben de hoogste invloed. Structurele tekorten in voorziening anders dan psychiatrische ziekenhuizen werden 

reeds onder punt 6.1.2. besproken, de overige factoren komen hieronder aan bod. 

De definities van de beïnvloedende factoren zijn in bijlage 17 na te lezen. 

Werkonderbrekingen 

Werkonderbrekingen hebben volgens sociaal werkers in psychiatrische ziekenhuizen de grootste impact op de 

werklast. 

Werkonderbrekingen zijn eigen aan bijna elke werkplek (Boehm-Davis & Remington, 2009). Zij hebben een 

effect op de werklast, verminderen de productiviteit, verhogen het risico op accidenten, leveren stress op en 

hebben een invloed op het algemeen welbevinden. Door werkonderbrekingen duurt het langer voor een 

activiteit uitgevoerd kan worden. De verminderde aandacht die hiermee gepaard gaat, kan leiden tot fouten of 

de initiële taak kan vergeten worden. Er wordt aangeraden om de werkomgeving zoveel mogelijk 

controleerbaar te houden om de effecten van werkonderbrekingen minimaal te houden (Eyrolle & Cellier, 

2000; Boehm-Davis & Remington, 2009). 

Zorgbehoefte/complexiteit van de ziekte  

Sociaal werkers krijgen steeds vaker te maken met complexe zorgproblemen door veranderingen in 

familiestructuren, misbruik, verwaarlozing, vergrijzing, toenemende armoede en ongelijkheid (Giles et al. , 

2007; Van Herck en Van De Cloot, 2013). Deze evolutie in zorgproblemen - in combinatie met tijdsdruk en eisen 

vanuit het management - zorgen voor een verhoogde complexiteit in de werking. Hierdoor ervaren sociaal 

werkers een gevoel van onmacht en verlies van controle over hun werking (Giles et al., 2007). 

Aard van de afdeling 

Rössler onderzocht de specifieke omstandigheden die bij hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg 

kunnen leiden tot stress, burnout en werk ontevredenheid. Hierbij spelen een aantal specifieke aspecten mee 

die kunnen variëren naargelang de afdeling waar een sociaal werker aan verbonden is. Zo hebben 

onveiligheidsgevoelens een grote invloed, zelfmoord van een patiënt, rolconflicten, onvoldoende coaching 

maar ook het multidisciplinaire team en gebrek aan erkenning, steun, beloning en persoonlijke 

ontplooiingskansen. Aspecten die bijdragen aan jobtevredenheid zijn variatie in de jobinhoud, gewaardeerd 

worden, steun van anderen ontvangen en goed geïnformeerd worden (Rössler, 2012). 

Uit onderzoek naar de werking van verschillende GGZ teams in Groot-Brittannië blijkt dat afhankelijk van de 

werking van een dienst, de visie op het functioneren van het team en rolconflicten kunnen variëren. Vooral 

sociaal werkers bleken een negatievere visie te hebben op het functioneren van het team. Zij ervaarden een 

gebrek aan rolinzicht van andere disciplines in sociaal werk en rolambiguïteit. De plaats in het team en steun 

vanuit het team wordt als zeer belangrijk ervaren. Bij deze studie dient wel opgemerkt te worden dat de 

steekproef zeer beperkt is en de betrouwbaarheid van de resultaten in twijfel getrokken kan worden 

(Carpenter et al., 2003). Onderzoek van Acker komt echter tot gelijkaardige bevindingen. Variabelen per 

werkplek/afdeling (rol conflicten, rol ambiguïteit, ontwikkelingsmogelijkheden, steun, taakinhoud en 

werkomstandigheden) bepalen in sterke mate de jobtevredenheid van de sociaal werker (Acker, 2004).  
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6.3.2. Verschillen tussen de strata landsgedeelte, grootte en statuut van het ziekenhuis 

Franstalig versus Nederlandstalig landsgedeelte  

Voor het stratum landsgedeelte wordt significant meer invloed in het Franstalig landsgedeelte opgemerkt voor 

volgende factoren: de directe leidinggevende indien dit geen sociaal werker is, de karakteristieken van de 

patiënten, het gebrek aan mondigheid/betrokkenheid/medewerking van het sociaal netwerk. 

De Franstalige leden van de stuurgroep bekrachtigen het negatief effect van een leidinggevende sociaal werk 

die geen opleiding sociaal werk genoot. Er wordt aangegeven dat sociaal werkers het als een verhoging van hun 

werklast ervaren als hun leidinggevende geen sociaal werker is. 

Onderzoek wijst op het effect van negatieve karakteristieken van de patiënt en zijn omgeving op stress en 

burnout bij hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg. Als negatieve kenmerken worden gewelddadig 

gedrag, ongemotiveerde patiënten, klachten en gebrek aan bereidheid om mee te werken van familie, 

omschreven (Rössler, 2012; Dawkins et al., 1984).  

Sociaal werkers uit het Franstalig landsgedeelte zouden vaker dienen terug te vallen op het sociaal netwerk van 

de patiënt, waardoor het gebrek aan medewerking van het sociaal netwerk een grotere invloed heeft in het 

Franstalig landsgedeelte. Dit was het geval voor het onderzoek ‘sociaal werk in kaart gebracht: ontwikkelen van 

een sturingsinstrument sociaal werk in ziekenhuizen’ in algemene en universitaire ziekenhuizen (De Bodt et al., 

2012). Door het ontbreken aan validiteit van de registraties voor frequentie en duur in dit onderzoek kan niet 

nagegaan worden of er een grotere tijdsinvestering in de subactiviteit inschakelen van het sociaal netwerk voor 

het Franstalig landsgedeelte is. 

Mogelijks kan een verschil in aanbod leiden tot een andere patiënten populatie of een andere invloed op het 

sociaal werk. Zo is er een groter aanbod en meer specialisatie in geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en 

adolescenten en voor geïnterneerden in het Franstalig landsgedeelte. 

België kent een ongelijke verdeling in aanbod van GGZ voor kinderen en jongeren met geestelijke 

gezondheidsproblemen. Het Franstalige landsgedeelte beschikt over meer dag+nacht plaatsen en dagplaatsen 

voor revalidatie en meer bedden voor de K-dienst dan het Nederlandstalige landsgedeelte. Het 

Nederlandstalige landsgedeelte beschikt wel over meer bedden van alle andere diensten dan het Franstalige 

landsgedeelte (RIZIV, 2007).  

Verder is het zeer moeilijk om aangepaste structuren voor kinderen te vinden, na een verblijf in een 

psychiatrisch ziekenhuis (Van Herck, Van De Cloot, 2013). 

Op het vlak van opvang voor geïnterneerden was er tot 2000 slechts een beperkt aanbod in het Nederlandstalig 

landsgedeelte. In het Franstalig landsgedeelte kunnen geïnterneerden sinds de wet tot bescherming van de 

maatschappij in 1930 terecht in gespecialiseerde instellingen (les Marronniers, Paifve en Chêne aux Haies). 

Sinds een tiental jaar zijn er in het Nederlandstalig landsgedeelte projecten ter oprichting van forensische 

eenheden in psychiatrische ziekenhuizen opgestart. Deze zijn te vinden in Rekem, Zelzate, Brussel en Bierbeek. 

Private initiatieven naar opvang van seksueel delinquenten bestonden reeds in Beernem, Sint-Niklaas en Sint-

Truiden. Initiatieven ter oprichting van instellingen ter bescherming van de maatschappij in het Nederlandstalig 

landsgedeelte, zoals bestaande in het Franstalige landsgedeelde, zijn in de maak (Spil, 2009). 

Openbaar versus privaat  

In openbare psychiatrische ziekenhuizen hebben volgende beïnvloedende factoren een significant grotere 

impact dan in private ziekenhuizen: de cultuur van het ziekenhuizen, gebrekkige middelen en financieel on-

evenwicht, de directe leidinggevende sociaal werk indien dit geen sociaal werker is, de aansturingwijze van 

de directe leidinggevende en de karakteristieken van de patiënt. 
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Er wordt vermoed dat sociaal werkers in openbare ziekenhuizen meer geconfronteerd worden met ‘een 

specifieke cultuur, een leidinggevende die geen sociaal werker is en een specifieke aansturingwijze door deze 

leidinggevende’, dan sociaal werkers in private ziekenhuizen. Vanuit de demografische bevraging rond de 

sociale diensten in de deelnemende ziekenhuizen kon niet aangetoond worden dat de sociale dienst in 

openbare ziekenhuizen in mindere mate aangestuurd werd door een leidinggevende die geen sociaal werker is 

dan de sociale diensten in private ziekenhuizen. In twee van de vijf deelnemende openbare ziekenhuizen had 

de leidinggevende sociaal werk zelf geen opleiding sociaal werk genoten. 

Vanuit de hierboven (6.1.3.) aangegeven omschrijving van de specificiteit van openbare ziekenhuizen, kan er 

vanuit gegaan worden dat openbare ziekenhuizen een andere populatie hebben. De invloed van de 

karakteristieken van de patiënten op de werklast van de sociaal werker in openbare ziekenhuizen is mogelijks 

door een andere patiëntenpopulatie te verklaren. 

Tot slot ervaren sociaal werkers in openbare ziekenhuizen een grotere invloed van ‘gebrekkige middelen en 

een financieel on-evenwicht van het ziekenhuis’. Onderzoek naar de financiering van de geestelijke 

gezondheidszorg in België toont ook aan dat openbare ziekenhuizen minder solvabel zijn dan private 

ziekenhuizen (FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, 2011). 

Klein versus groot 

Tussen grote en kleine ziekenhuizen werd geen verschil rond de beïnvloedende factoren gevonden. 
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6.4. Beperkingen van dit onderzoek  
 

Vanuit de constante vraag tot het objectiveren van het sociaal werk, werd in dit onderzoek geopteerd voor een 

kwantitatieve benadering van het sociaal werk in psychiatrische ziekenhuizen. Het is echter zeer moeilijk om 

het complexe sociaal werk meetbaar te maken. Verlies van nuance dient hierbij in rekening gebracht te 

worden. De participerende sociaal werkers benadrukten herhaaldelijk hun bezorgdheid op dit vlak. Zij vonden 

het werken met de geclusterde thema’s in de kerntaken en subactiviteiten moeilijk, aangezien op een andere 

manier naar de praktijk gekeken diende te worden. Hiernaast dienden keuzes gemaakt te worden om 

dubbelregistratie en overregistratie tegen te gaan. Een voorbeeld hierbij is de subactiviteit huisbezoek. Enkel 

het huisbezoek op zich kon geregistreerd worden en niet de inhoud van dit huisbezoek. 

Verder werd het testen van de handleiding, de vragenlijst belangrijkheid en de registratieperiode frequentie en 

duur als zeer tijdsrovend en belastend ervaren. Minstens 8 sociaal werkers vanuit het Nederlandstalig 

landsgedeelte dienden om deze reden hun deelname aan dit onderzoek stop te zetten. 

Voor het werken met de handleiding kon een verschil opgemerkt worden tussen het Franstalig en het 

Nederlandstalig landsgedeelte. Alle sociaal werkers dienden de handleiding eigen te maken en dienden zich 

aan te passen aan het opdelen van hun dagelijkse werking in kerntaken en subactiviteiten. De Franstalige 

sociaal werkers gaven herhaaldelijk aan dat zij het moeilijk vonden om met dit instrument te werken. Zo 

hadden zij o.a. moeite om een telefoongesprek op te delen in bijvoorbeeld psychosociaal ondersteunen en 

geven van financieel administratieve info. Psychotherapeutische activiteiten werd herhaaldelijk verward met 

de kerntaak psychosociale hulpverlening. Er werd een informatiemoment georganiseerd om bijkomende uitleg 

te geven rond de interpretatie van de handleiding, maar gezien de geringe opkomst bleef het probleem zich 

voordoen. 

De ondervonden moeilijkheden in het Franstalig landsgedeelte vormden de basis voor de onvoldoende 

resultaten bij het testen van de handleiding. Verder was een grote drop-out voor het Franstalig landsgedeelte 

merkbaar, waardoor de steekproef niet meer representatief was. Deze drop-out en de gebrekkige resultaten 

voor het testen van de handleiding leidden ertoe dat de resultaten voor het Franstalige landsgedeelte niet als 

valide beschouwd konden worden en de resultaten voor de vragenlijst belangrijkheid en de registratieperiode 

frequentie en duur opgedeeld moesten worden per landsgedeelte. De validiteit van de resultaten in het 

Nederlandstalig landsgedeelte werd zo behouden, maar hierdoor konden geen resultaten voor de situatie in 

België verkregen worden. 
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6.5. Conclusie van dit onderzoek 
 

Sociaal werkers in psychiatrische ziekenhuizen werken rond een brede waaier aan zeer specifieke thema’s. In 

essentie zijn deze terug te brengen tot kerntaken en subactiviteiten die de core business van het sociaal werk 

in ziekenhuizen omschrijven.  

Er kan een discrepantie opgemerkt worden tussen taken die sociaal werkers belangrijk vinden en taken waar zij 

in praktijk tijd aan dienen te investeren. Sociaal werkers in psychiatrische ziekenhuizen geven voornamelijk 

voorrang aan de directe patiëntenwerking, waar zij het accent leggen op psychosociale hulpverlening, sociaal 

administratieve hulpverlening, financieel administratieve hulpverlening en zorgcoördinatie. Hiernaast wordt in 

praktijk heel wat tijd in niet-patiëntgebonden taken geïnvesteerd. Deze worden omschreven als faciliterend 

voor de patiëntenwerking.  

Naast de algemene Belgische, Nederlandstalige en Franstalige werking, werd ook nagegaan of er een verschil 

bestaat tussen openbare en private ziekenhuizen en tussen grote en kleine ziekenhuizen. Afhankelijk van deze 

strata wordt een verschil in nuance opgemerkt, maar de globale werking is voor alle sociaal werkers vrij 

uniform.  

 

Tot slot kan opgemerkt worden dat factoren zoals werkonderbrekingen, zorgbehoefte/complexiteit van de 

ziekte, gebrek in structurele voorzieningen anders dan psychiatrische ziekenhuizen en de aard van de afdeling 

een sterke invloed hebben op de werklast van sociaal werkers in psychiatrische ziekenhuizen. Het verder in 

kaart brengen van het perspectief van de patiënt, zijn omgeving en de afdeling is aangewezen om de werking 

van het sociaal werk in ziekenhuizen in zijn totaliteit in kaart te brengen.  
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Hoofdstuk 7: Vergelijking van de resultaten voor algemene, universitaire en 

psychiatrische ziekenhuizen 
 

Zowel in algemene, universitaire als psychiatrische ziekenhuizen werd nagegaan hoe belangrijk sociaal werkers 

in deze ziekenhuizen hun kerntaken vinden, hoe vaak zij een subactiviteit opnemen en hoeveel tijd zij hierin 

investeren en tot slot welke factoren een invloed hebben op de werklast van de sociaal werkers. 

De resultaten voor het onderzoek in universitaire en algemene ziekenhuizen zijn in het desbetreffende 

onderzoeksrapport na te lezen (Fruyt et al., 2010; De Bodt et al., 2012). De resultaten voor het onderzoek in 

psychiatrische ziekenhuizen staan in dit rapport omschreven. 

Hieronder worden de resultaten van de drie bevragingen in iedere ziekenhuissetting met elkaar vergeleken. 

Voorafgaand aan deze vergelijking werd telkens de verdeling van de resultaten door middel van Q-Q plots en 

histogrammen nagegaan. Alle resultaten bleken niet normaal verdeeld te zijn. 

Vervolgens werd met de non-parametrische Kruskal Wallis test nagegaan of er een statistisch verschil in de 

resultaten tussen de drie ziekenhuissettings bestond. Een significantieniveau van 0,05 werd gehanteerd. De 

significante resultaten met de beschrijvende parameters mediaan en kwartielen worden telkens weergegeven.  

Tot slot werden de data - waarvoor een significant verschil gevonden werd - verder twee aan twee vergeleken 

met de Mann-Whitney U-test. Zo kon nagegaan worden tussen welke ziekenhuissettings het verschil bestaat. 

Na berekening van de Bonferroni correctie
28

 werd een significantieniveau van 0,017 vastgelegd.  

 

7.1. Vergelijking van de resultaten van de vragenlijst belangrijkheid 
 

Hieronder wordt een vergelijking gemaakt tussen algemene, universitaire en psychiatrische ziekenhuizen (AZ, 

UZ en PZ) voor de vragenlijst belangrijkheid.  

Voor de psychiatrische ziekenhuizen werden enkel de data vanuit het Nederlandstalig landsgedeelte in de 

vergelijking opgenomen, aangezien de validiteit van de data voor het Franstalig landsgedeelte niet verzekerd 

kon worden. 

In algemene en universitaire ziekenhuizen werd gevraagd om alle vragen te beantwoorden vanuit zowel de 

huidige als de ideale werkcontext. Voor de vergelijking tussen de drie ziekenhuissettings werden telkens de 

data uit de huidige werkcontext gebruikt.  

 

                                                                 
28

 De Bonferroni correctie: Hoe meer groepen met elkaar vergeleken worden, hoe groter de kans dat er type I fouten 

gemaakt worden of dat m.a.w. de gevonden resultaten op toeval berusten. Om deze type I fout te voorkomen wordt een 
correctie in het gehanteerde significantieniveau toegepast. Hiervoor wordt het significantieniveau dat gehanteerd werd bij 
de vergelijking van alle groepen (het niveau van 0,05 bij de kruskal wallis test) gedeeld door het totaal aantal groepen. Hier 
worden drie groepen (az, uz, pz) vergeleken, dus wordt 0,05 gedeeld door 3. Het veel strengere significantieniveau van 
0,017 zal gehanteerd worden om zo de kans op type I fouten te voorkomen. 
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7.1.1. Rangordevraag 

 

Zowel in AZ, UZ en PZ werd aan de sociaal werkers gevraagd om de kerntaken van belangrijkste (12) tot minst 

belangrijke taak (1) te ordenen. In PZ werd ook gevraagd om de subactiviteiten te ordenen. Aangezien dit niet 

bevraagd werd in AZ en UZ werd hier geen vergelijking voor gemaakt. 

In tabel 73 worden de significante verschillen voor de rangordevraag weergegeven. De volledige tabel met de 

vergelijking van alle kerntaken is in bijlage te vinden (zei bijlage 19). 

Om na te gaan tussen welke ziekenhuissettings het significante verschil in de rangordevraag bestaat, wordt In 

tabel 74 de twee aan twee vergelijking tussen de ziekenhuissettings aangegeven. 

Tabel 713: Significante verschillen tussen AZ, UZ en PZ voor de rangordevraag belangrijkheid 

 UZ AZ PZ  

Significante 
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P-

Waarde* 

Zorgcoördinatie 172 11 8 12 254 10 7 11 149 9 7 11 P≤0,001 

Materiële HV 172 6 4 7 254 6 4 8 149 4 2 6 P≤0,001 

Sociaal 
administratieve HV 

172 10 8 11 254 9 8 11 149 10 9 12 P≤0,001 

Financieel 
administratieve HV 

172 8 7 9 254 8 6 10 149 9 8 10 P≤0,001 

Juridisch 
administratieve HV 

172 6 4 7 254 6 4 8 149 8 6 9 P≤0,001 

Competentie 
ontwikkeling 

172 4 2 6 254 4 2 6 149 5 3 6 P=0,005 

Andere niet 
patiëntgebonden 
activiteiten 

172 2 1 5 254 3 1 5 149 2 1 3 P=0,002 

*Indien de p-waarde kleiner is dan 0,05 kan er vanuit gegaan worden dat er een statistisch significant verschil. 

Tabel 724: Significantie van het verschil tussen AZ/UZ, AZ/PZ en UZ/PZ voor de rangordevraag belangrijkheid 

 Significante kerntaken 
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AZ versus UZ* P=0,129 P=0,033 P=0,101 P=0,442 P=0,245 P=0,075 P=0,330 

AZ versus PZ* P=0,003 P≤0,001 P≤0,001 P≤0,001 P≤0,001 P=0,001 P≤0,001 

UZ versus PZ* P≤0,001 P≤0,001 P≤0,001 P≤0,001 P≤0,001 P=0,204 P=0,028 

*Indien de p-waarde kleiner is dan 0,017 kan er vanuit gegaan worden dat er een statistisch significant verschil. 

Voor zeven van de twaalf kerntaken werd een significant verschil tussen de drie ziekenhuissettings gevonden: 

 Zorgcoördinatie is significant belangrijker in AZ en UZ dan in PZ. 

 Materiële hulpverlening is significant belangrijker in UZ dan in PZ. 

 Sociaal administratieve hulpverlening is significant belangrijker in PZ dan in AZ en UZ. 
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 Financieel administratieve hulpverlening is significant belangrijker in PZ dan in AZ en UZ. 

 Juridisch administratieve hulpverlening is significant belangrijker in PZ dan in AZ en UZ. 

 Competentie ontwikkeling is significant belangrijker in PZ dan in AZ. 

 Andere niet patiëntgebonden activiteiten is significant belangrijker in AZ dan in PZ.  

 

7.1.2. Algemene vraag 

 

Voor de algemene vraag uit de vragenlijst belangrijkheid konden sociaal werkers in AZ, UZ en PZ per kerntaak 

en subactiviteit aangeven of zij deze activiteit belangrijk vinden, willen, kunnen en mogen opnemen. In AZ en 

UZ diende ook aangegeven te worden in welke mate er beïnvloedende factoren
29

 meespeelden bij het 

belangrijk vinden en het willen, kunnen en mogen opnemen van een activiteit.  

Voor deze vergelijking worden enkel de significante verschillen in het antwoord op de vraag ‘vindt u deze 

activiteit belangrijk’ weergegeven (zie tabel 75). De beïnvloedende factoren werden niet in de vergelijking 

opgenomen, aangezien deze niet in PZ bevraagd werden.  

Tabel 735: Significante verschillen tussen AZ, UZ en PZ voor de algemene vraag belangrijkheid ‘belangrijk vinden’ 

Kerntaken en subactiviteiten P-waarde** 
AZ versus UZ 

P-waarde** 
AZ versus PZ 

P-waarde** 
UZ versus PZ 

Totale 
P-Waarde* 

Psychosociale hulpverlening 

Crisisinterventie  P=0,025 P=0,088 P≤0,001 P=0,002 

Onderzoek en rapportage 

Dossierbeheer  P=0,326 P=0,027 P=0,004 P=0,012 

Huisbezoek  P=0,779 P≤0,001 P≤0,001 P≤0,001 

Registratie van patiëntenactiviteiten  P=0,166 P≤0,001 P=0,006 P≤0,001 

Zorgcoördinatie 

Zorgcoördinatie  P=0,820 P=0,006 P=0,006 P=0,006 

Screening van risicopatiënten P=0,505 P≤0,001 P≤0,001 P≤0,001 

Geven van informatie  P=0,041 P=0,397 P=0,008 P=0,025 

Doorverwijzen  P=0,337 P=0,006 P=0,098 P=0,022 

Materiële hulpverlening 

Materiële hulpverlening  P=0,288 P≤0,001 P=0,010 P=0,001 

Sociaal administratieve hulpverlening 

Sociaal administratieve hulpverlening  P=0,135 P=0,011 P≤0,001 P=0,001 

Administratieve hulpverlening  P=0,802 P≤0,001 P≤0,001 P≤0,001 

Financieel administratieve hulpverlening 

Financieel administratieve hulpverlening  P=0,854 P=0,003 P=0,005 P=0,005 

Juridisch administratieve hulpverlening 

Juridisch administratieve hulpverlening  P=0,767 P=0,029 P=0,026 P=0,044 

Preventie 

Preventie  P=0,138 P=0,125 P=0,006 P=0,022 

Geven van informatie  P=0,639 P=0,041 P=0,021 P=0,046 

Competentie ontwikkeling 

Zelf geven van vorming  P=0,083 P=0,053 P=0,001 P=0,003 

Bijdrage leveren aan de (praktijk)opleiding van studenten  P=0,838 P=0,007 P=0,007 P=0,009 

*Indien de p-waarde kleiner is dan 0,05 kan er vanuit gegaan worden dat er een statistisch significant verschil. 

** Indien de p-waarde kleiner is dan 0,017 kan er vanuit gegaan worden dat er een statistisch significant verschil. 

                                                                 
29

 De beïnvloedende factoren hierbij waren erkenning, ruimte, identificatie, tijd en competentie. 
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 Crisisinterventie is significant belangrijker in UZ dan in PZ. 

 Dossierbeheer is significant belangrijker in UZ dan in PZ. 

 Huisbezoek is significant belangrijker in PZ dan in AZ en UZ. 

 Registratie van patiëntenactiviteiten is significant belangrijker in AZ en UZ dan in PZ. 

 Zorgcoördinatie is significant belangrijker in AZ en UZ dan in PZ. 

 Screening van risicopatiënten is significant belangrijker in AZ en UZ dan in PZ. 

 Geven van informatie/advies of voorlichting (zorgcoördinatie) is significant belangrijker in UZ dan in PZ. 

 Doorverwijzen naar andere instellingen voor hulp- en dienstverlening (zorgcoördinatie) is significant 
belangrijker in AZ dan in PZ. 

 Materiële hulpverlening is significant belangrijker in UZ en AZ dan in PZ. 

 Sociaal administratieve hulpverlening is significant belangrijker in PZ dan in AZ en UZ. 

 Administratieve ondersteuning (sociaal administratieve hulpverlening) is significant belangrijker in PZ dan 
in AZ en UZ. 

 Financieel administratieve hulpverlening is significant belangrijker in PZ dan in AZ en UZ. 

 Preventie is significant belangrijker in UZ dan in PZ. 

 Voor geven van info/advies of voorlichting (preventie) wordt er enkel een significant verschil tussen de 
drie ziekenhuissettings gevonden. 

 Zelf geven van vorming is significant belangrijker in UZ dan in PZ. 

 Bijdrage leveren aan de (praktijk) opleiding van studenten is significant belangrijker in AZ en UZ dan in PZ. 
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7.2. Vergelijking van de resultaten van de registratieperiode frequentie en duur  
 

Hieronder wordt de vergelijking tussen AZ, UZ en PZ weergegeven voor de registratieperiode frequentie en 

duur. In de drie ziekenhuissettings dienden sociaal werkers gedurende tien dagen bij te houden hoe frequent 

zij per dag een subactiviteit opnamen en hoeveel tijd – uitgedrukt in minuten - zij hier dagelijks in investeerden 

(duur). 

Voor de PZ werden enkel de data vanuit het Nederlandstalig landsgedeelte in de vergelijking opgenomen, 

aangezien de validiteit van de data voor het Franstalig landsgedeelte niet verzekerd kon worden.  

In het onderzoek in PZ werd de subactiviteit ‘meewerken aan project en onderzoek’ opgesplitst in ‘meewerken 

aan dit onderzoek’ en ‘meewerken aan andere projecten en onderzoek’. Deze activiteit werd dan ook niet in de 

vergelijking meegenomen. Verder werd door deze opsplitsing de kerntaak ‘andere niet patiëntgebonden 

activiteiten’ anders berekend in de vergelijking tussen AZ en UZ in het onderzoekrapport van 2012 (De Bodt, 

2012) en dit rapport.
30

 Hierdoor kunnen verschillen tussen beide rapporten optreden. 

Er werden 2123 registraties uit AZ weerhouden, 1365 registraties uit UZ en 1594 uit Nederlandstalige PZ. 

De vergelijking werd gemaakt op basis van de impact van de tijdsinvestering. Dit is de frequentie van 

voorkomen van een bepaalde kerntaak en subactiviteit vermenigvuldigd met de tijdsinvestering (duur) in deze 

kerntaak en subactiviteit. 

De significante resultaten met de beschrijvende parameters mediaan en kwartielen worden in tabel 76 

weergegeven. De volledige resultaten zijn in bijlage te vinden (zie bijlage 20). De resultaten van de verdere 

twee aan twee vergelijking zijn in tabel 77 weergegeven. 

 

                                                                 
30

 In het rapport van 2012 werd een vergelijking gemaakt van de resultaten in AZ en UZ. Voor de vergelijking van de 

frequentie en duur van de kerntaak ‘andere niet patiëntgebonden activiteiten’, moest deze kerntaak eerst berekend 
worden. Hiervoor werden de subactiviteiten ‘niet patiëntgebonden overleg’, ‘bijdragen tot beleidsontwikkeling’, ‘profileren 
en verantwoorden van het beroep en het beroepshandelen’, ‘meewerken aan projecten en onderzoek’ en ‘organisatie en 
dienstgebonden activiteiten’ opgeteld en gedeeld door vijf. Aangezien ‘meewerken aan projecten en onderzoek’ bij het 
onderzoek in PZ opgesplitst werd, werd voor de berekening van ‘andere niet patiëntgebonden activiteiten’ -voor de 
vergelijking tussen AZ, UZ en PZ- de subactiviteiten ‘niet patiëntgebonden overleg’, ‘bijdragen tot beleidsontwikkeling’, 
‘profileren en verantwoorden van het beroep en het beroepshandelen’ en ‘organisatie en dienstgebonden activiteiten’ 
opgeteld en gedeeld door vier. 



 

   131 
 

Tabel 76: Significante verschillen tussen AZ, UZ en PZ voor de vergelijking van de impact van de tijdsinvestering 
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*Indien de p-waarde kleiner is dan 0,05 kan er vanuit gegaan worden dat er een statistisch significant verschil is. 

Tabel 77: Significantie van het verschil tussen AZ/UZ, AZ/PZ en UZ/PZ 

 AZ versus UZ* AZ versus PZ* UZ versus PZ* 

Psychosociale hulpverlening P=0,001 P≤0,001 P≤0,001 

Ondersteunen P=0,014 P≤0,001 P≤0,001 

Begeleiden P≤0,001 P=0,301 P≤0,001 

Crisisinterventie P=0,002 P=0,075 P≤0,001 

Onderzoek en rapportage P≤0,001 P≤0,001 P≤0,001 

Psychosociale anamnese en sociaal onderzoek P=0,156 P≤0,001 P=0,005 

Dossierbeheer P=0,193 P≤0,001 P≤0,001 

Registratie P=0,342 P=0,030 P=0,011 

Zorgcoördinatie P≤0,001 P≤0,001 P≤0,001 

Geven van informatie P=0,671 P≤0,001 P≤0,001 

Bemiddelen P=0,034 P=0,580 P=0,022 

Doorverwijzen  P≤0,001 P=0,121 P=0,043 

Samenwerken  P≤0,001 P≤0,001 P≤0,001 

Coördinatie  P=0,326 P=0,085 P=0,010 

Inschakelen andere hulp- en dienstverlening P=0,338 P=0,001 P=0,061 

Materiële hulpverlening P=0,057 P=0,022 P=0,941 

Sociaal administratieve hulpverlening P≤0,001 P≤0,001 P=0,659 

Geven van informatie P=0,003 P=0,881 P=0,010 

Doorverwijzen  P=0,002 P=0,307 P=0,131 

Administratieve ondersteuning P=0,001 P≤0,001 P=0,009 

Administratieve ondersteuning  
(Financieel administratieve hulpverlening) 

P=0,346 P=0,010 P=0,093 
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 AZ versus UZ* AZ versus PZ* UZ versus PZ* 

Juridisch administratieve hulpverlening P=0,350 P≤0,001 P=0,014 

Geven van informatie P=0,078 P=0,002 P=0,441 

Doorverwijzen  P=0,001 P≤0,001 P=0,559 

Samenwerken  P=0,002 P=0,001 P=0,586 

Preventie P=0,007 P=0,006 P=0,643 

Geven van informatie P≤0,001 P=0,005 P=0,506 

Competentie ontwikkeling P=0,005 P=0,228 P=0,091 

Deelname aan vorming P=0,012 P=0,171 P=0,219 

Reflecteren  P=0,401 P≤0,001 P≤0,001 

Bijdrage leveren aan de (praktijk)opleiding van studenten P=0,794 P=0,004 P=0,017 

Andere niet patiëntgebonden activiteiten P=0,053 P=0,009 P=0,734 

Niet-patiëntgebonden overleg P=0,331 P≤0,001 P=0,010 

Bijdragen tot beleidsontwikkeling P=0,391 P=0,006 P=0,190 

Organisatie en dienstgebonden activiteiten P=0,429 P=0,001 P=0,014 

Verplaatsingen P≤0,001 P≤0,001 P=0,628 

*Indien de p-waarde kleiner is dan 0,017 kan er vanuit gegaan worden dat er een statistisch significant verschil is. 

Kerntaken 

Voor negen van de twaalf kerntaken werd een significant verschil gevonden tussen AZ, UZ en PZ.  

Psychosociale hulpverlening heeft een significant grotere impact in tijdsinvestering in UZ dan in AZ en PZ. In AZ 
is de impact ook significant hoger dan in PZ. 

Onderzoek en rapportage heeft een significant grotere impact in tijdsinvestering in AZ dan in UZ en PZ. De 
impact is ook significant groter in UZ in vergelijking met PZ. 

Zorgcoördinatie heeft een significant grotere impact in tijdsinvestering in AZ dan in UZ en PZ. De impact is ook 
significant groter in UZ in vergelijking met PZ. 

Sociaal administratieve hulpverlening heeft een significant hogere impact in tijdsinvestering in UZ dan in AZ. 
De impact is ook significant groter in PZ in vergelijking met AZ. 

Juridisch administratieve hulpverlening heeft een significant hogere impact in tijdsinvestering in PZ in 
vergelijking met AZ en UZ. 

Preventie heeft een significant hogere impact in UZ en PZ in vergelijking met AZ. 

Competentie ontwikkeling heeft een significant hogere impact in UZ dan in AZ. 

Andere niet patiëntgebonden activiteiten heeft een significant hogere impact in AZ dan in PZ. 

Subactiviteiten 

Voor 29 van de 56 subactiviteiten wordt een significant verschil tussen AZ, UZ en PZ gevonden. 

Psychosociaal ondersteunen, begeleiden en crisisinterventie heeft een significant hogere impact in 

tijdsinvestering in UZ in vergelijking met AZ en PZ. Ondersteunen en begeleiden heeft ook een significant 

hogere impact in AZ in vergelijking met PZ. 

Psychosociale anamnese en sociaal onderzoek en dossierbeheer hebben een significant hogere 

tijdsinvestering in AZ en UZ in vergelijking met PZ. 

Registreren van patiëntenactiviteiten heeft een significant hogere impact in UZ in vergelijking met AZ. 

Voor de subactiviteiten onder zorgcoördinatie werden volgende significante verschillen gevonden: 
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- Geven van info heeft een significant hogere impact in tijdsinvestering in AZ en UZ in vergelijking met 

PZ en in AZ in vergelijking met UZ.  

- Doorverwijzen heeft een significant hogere impact in tijdsinvestering in UZ in vergelijking met AZ.  

- Samenwerken heeft een significant hogere impact in tijdsinvestering in AZ in vergelijking met UZ en 

PZ en voor PZ is er ook een significant hogere impact in vergelijking met UZ.  

- Voor coördineren is er een significant hogere impact in tijdsinvestering in UZ in vergelijking met PZ.  

- Voor inschakelen van andere hulp- en dienstverlening is er een significant hogere impact in 

tijdsinvestering in AZ dan in PZ. 

Voor de subactiviteiten onder sociaal administratieve hulpverlening werden onderstaande significante 

verschillen gevonden: 

- Geven van info heeft een significant hogere impact in tijdsinvestering in UZ in vergelijking met AZ en 

PZ.  

- Doorverwijzen heeft een significant hogere impact in tijdsinvestering in UZ dan in AZ.  

- Administratieve ondersteuning heeft een significant hogere impact in tijdsinvestering in UZ en PZ in 

vergelijking met AZ en in PZ in vergelijking met UZ. 

Voor administratieve ondersteuning (financieel administratieve hulpverlening) wordt een significant hogere 

impact in tijdsinvestering gevonden voor PZ in vergelijking met AZ. 

Voor geven van info (juridisch administratieve hulpverlening) wordt een significant hogere impact in 

tijdsinvestering gevonden voor PZ dan voor AZ.  

Voor doorverwijzen (juridisch administratieve hulpverlening) en voor samenwerken (juridisch 

administratieve hulpverlening) is er een significant hogere impact in tijdsinvestering in UZ en PZ in vergelijking 

met AZ. 

Ook voor geven van info (preventie) is er een significant hogere impact in tijdsinvestering in UZ en PZ in 

vergelijking met AZ. 

Deelname aan vorming heeft een significant hogere impact in tijdsinvestering in UZ dan in AZ. Reflecteren 

heeft een significant hogere impact in tijdsinvestering in PZ dan in AZ en UZ. Bijdrage leveren aan de 

(praktijk)opleiding van studenten heeft een significant hogere impact in tijdsinvestering in AZ en UZ dan in PZ. 

Niet patiëntgebonden overleg heeft een significant hogere impact in tijdsinvestering in PZ in vergelijking met 

AZ en UZ. Voor bijdragen tot beleidsontwikkeling is er een grotere impact in tijdsinvestering in PZ in 

vergelijking met AZ. Voor organisatie en dienstgebonden activiteiten is er een grotere impact in 

tijdsinvestering in AZ en UZ in vergelijking met PZ. Tot slot is er voor verplaatsingen een grotere impact in 

tijdsinvestering in AZ in vergelijking met UZ en PZ. 

 

 



135 
 

7.3. Vergelijking van de resultaten van de vragenlijst beïnvloedende factoren   
 

Hieronder wordt een vergelijking gemaakt voor de beïnvloedende factoren op de werklast van sociaal werkers 

in AZ, UZ en PZ. Voorafgaand aan de bevraging in de drie ziekenhuissettings werd een uitgebreide lijst van 

beïnvloedende factoren opgemaakt. Na overleg met de stuurgroepen werd de lijst teruggebracht tot 46 

factoren in AZ en UZ en 29 factoren in PZ, die in de vragenlijst beïnvloedende factoren bevraagd werden. De 

stuurgroepen in AZ en UZ legden hierbij andere klemtonen dan deze in PZ, waardoor de bevraagde 

beïnvloedende factoren verschilden in aantal en inhoud. 

In tabel 78 wordt per ziekenhuissetting een oplijsting gemaakt van de vijf beïnvloedende factoren met de 

hoogste impact. De impact werd berekend door de frequentie van voorkomen met de mate van invloed te 

vermenigvuldigen. In tabel 79 worden de vijf beïnvloedende factoren met de laagste invloed op de werklast 

van sociaal werkers per ziekenhuissetting weergegeven. Deze rangordes werden bepaald op basis van de 

mediaan en de spreiding. 

Vijf beïnvloedende factoren werden zowel in AZ, UZ en PZ bevraagd. Voor deze factoren werd de verdeling 

nagegaan door middel van Q-Q plots en histogrammen. De factoren bleken niet normaal verdeeld.  

Met de non-parametrische Kruskal Wallis test werd nagegaan of er een statistisch verschil in invloed op de 

werklast tussen de ziekenhuissettings bestond. Een significantieniveau van 0,05 werd gehanteerd. De 

significante resultaten met de beschrijvende parameters mediaan en kwartielen worden in tabel 80 

weergegeven.  

Vervolgens werden de data - waarvoor een significant verschil gevonden werd - verder twee aan twee 

vergeleken met de Mann-Whitney U- test (zie tabel 81). Zo kon nagegaan worden tussen welke 

ziekenhuissettings een verschil in invloed bestaat. Na berekening van de Bonferroni correctie werd hiervoor 

een significantieniveau van 0,017 gehanteerd.  

Tabel 78: Top 5 van de beïnvloedende factoren met de hoogste impact per ziekenhuissetting 

 Beïnvloedende factoren met de hoogste impact per ziekenhuissetting 

 AZ UZ PZ 

1 Beperkende professionele thuiszorg 
(mediaan = 30) 

(me 

Werkonderbrekingen 
(mediaan = 30) 

Werkonderbrekingen 
(mediaan = 25) 

2 Werkonderbrekingen 

(mediaan = 30) 

Beperkte zelfredzaamheid 

(mediaan = 30) 

Zorgbehoefte/Complexiteit van de 
ziekte 
(mediaan = 25) 

3 Beperkte zelfredzaamheid 

 
(mediaan = 30) 

Beperkende professionele thuiszorg 

 
(mediaan = 25) 

Structurele tekorten in voorzieningen 
anders dan psychiatrische 
ziekenhuizen 
(mediaan=25) 

4 Aard en complexiteit van de 
patiëntendoelgroep 
(mediaan = 30) 

Aard en complexiteit van de 
patiëntendoelgroep 
(mediaan = 25) 

Aard van de afdeling 

(mediaan= 25) 

5 Beperkte of afwezige mantelzorg 

 
(mediaan=30) 

Complexiteit van de ziekte 

 
(mediaan = 25) 

Gebrek aan 
betrokkenheid/medewerking/ 
mondigheid van de patiënt 
(mediaan=24) 

 

Patiëntgebonden beïnvloedende factoren hebben in alle ziekenhuissettings de hoogste impact op de werklast 

van de sociaal werkers. Ook werkonderbrekingen komt in alle settings in de top vijf voor. Tot slot komt ‘de 

beperkende professionele thuiszorg’ in AZ en UZ voor en ‘de structurele tekorten in voorzieningen anders dan 

psychiatrische ziekenhuizen’ in PZ (Zie tabel 78). 
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Tabel 79: Laatste 5 beïnvloedende factoren met de laagste impact per ziekenhuissetting 

 Beïnvloedende factoren met de laagste impact per ziekenhuissetting 

 AZ UZ PZ 

H
o

ge
r 


 la
ag

st
e  Afwezigheid van sociaal werk 

experten 

(mediaan=6) 

Afwezigheid van sociaal werk 
experten 

(mediaan=4) 

Afwezigheid van een directe 
leidinggevende (wel een sociaal 
werker) 
(mediaan=4) 

Afwezigheid van een directe 
leidinggevende 
(mediaan=6) 

Afwezigheid van een duidelijk 
vormingsbeleid 
(mediaan=5) 

Ligging/fysieke inplanting 

(mediaan=6) 

Afwezigheid van een eigen functie 
omschrijving 
(mediaan=7) 

Afwezigheid van een directe 
leidinggevende 
(mediaan=6) 

Directe leidinggevende (geen sociaal 
werker) 
(mediaan=8) 

Omgevingsfactoren 

 
(mediaan=9) 

Beperkte vormingsmogelijkheden 

 
(mediaan=6) 

Gebrekkige vormings- , opleidings- 
en professionele 
ontwikkelingsmogelijkheden 
(mediaan=9) 

Afwezigheid van een duidelijk 
vormingsbeleid 
(mediaan=9) 

Afwezigheid van een eigen 
functieomschrijving 
(mediaan=7) 

De visie en de cultuur van de sociale 
dienst/vakgroep 
(mediaan=9) 

 

De vijf beïnvloedende factoren met de laagste impact zijn in alle ziekenhuissettings ziekenhuisgebonden en 

afdelings-/dienstgebonden beïnvloedende factoren (zie tabel 79). 

Tabel 80: Statistische vergelijking van de vijf vergelijkbare beïnvloedende factoren tussen AZ, UZ en PZ 

 AZ UZ PZ  

 

A
an

ta
l 

an
tw

o
o

rd
e

n
 

m
e

d
 

Q
1

 

Q
3

 

A
an

ta
l 

an
tw

o
o

rd
e

n
 

m
e

d
 

Q
1

 

Q
3

 

A
an

ta
l 

an
tw

o
o

rd
e

n
 

m
e

d
 

Q
1

 

Q
3

 

p
-w

aa
rd

e
* 

Beperkte/afwezige/ 
overbelaste mantelzorg/sociaal 
netwerk 

214 30 23 30 180 25 20 30 189 20 16 30 P≤0,001 

Ligging van het ziekenhuis 214 16 6 24 180 16 4 24 189 6 3 16 P≤0,001 

Beperkte vormingsmogelijkheden 214 9 3 16 180 6 1 12 189 9 4 12 P≤0,001 

Gebrek aan administratieve 
ondersteuning 

214 16 6 25 180 12 3 24 189 15 6 24 P=0,038 

Werk onderbrekingen 214 30 24 36 180 30 24 36 189 25 22 36 P=0,001 

* Significant verschil bij een P-waarde kleiner of gelijk aan 0,050. 

Tabel 81: Vergelijking van de beïnvloedende factoren tussen AZ/UZ, AZ/PZ en UZ/PZ 

 P-waarde* AZ versus 
UZ 

P-waarde* AZ versus 
PZ 

P-waarde* UZ versus 
PZ 

Beperkte/afwezige/overbelaste 
mantelzorg/sociaal netwerk 

P≤0,001 P≤0,001 P=0,019 

Ligging van het ziekenhuis P=0,959 P≤0,001 P≤0,001 

Beperkte vormingsmogelijkheden P≤0,001 P=0,578 P≤0,001 

Gebrek aan administratieve ondersteuning P=0,013 P=0,254 P=0,121 

Werk onderbrekingen P=0,185 P≤0,001 P=0,022 

* Significant verschil bij een P-waarde kleiner of gelijk aan 0,017. 
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Voor alle vijf de beïnvloedende factoren die zowel in AZ, UZ als PZ bevraagd werden, werd een significant 

verschil gevonden (zie tabel 80).  

 Beperkte/afwezige/overbelaste mantelzorg/sociaal netwerk heeft een significant hogere invloed in 
AZ in vergelijking met UZ en PZ. 

 De ligging van het ziekenhuis heeft een significant hogere invloed in AZ en UZ in vergelijking met PZ. 

 Beperkte vormingsmogelijkheden heeft een significant hogere invloed in AZ en PZ in vergelijking met 
UZ. 

 Gebrek aan administratieve ondersteuning heeft een significant hogere invloed in AZ dan in UZ. 

 Werkonderbrekingen hebben een significant hogere invloed in AZ en UZ in vergelijking met PZ. 
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Hoofdstuk 8: Discussie van de resultaten van de vergelijking tussen 

algemene, universitaire en psychiatrische ziekenhuizen 
 

De meest uitgesproken significante verschillen tussen AZ, UZ en PZ vanuit de vragenlijst belangrijkheid, de 

registratieperiode frequentie en duur en de vragenlijst beïnvloedende factoren worden hieronder verder 

besproken. Voor de voornaamste resultaten werden verklaringen gezocht met behulp van de stuurgroep van 

het onderzoek in PZ, sociaal werkers van psychiatrische afdelingen en leidinggevenden sociaal werk uit het UZ 

Gent, de werkgroep ‘sociale dienst in het ziekenhuis’ en literatuur. 

 

8.1. Psychosociale hulpverlening 
 

De kerntaak psychosociale hulpverlening heeft een significant grotere impact op het vlak van tijdsinvestering in 

UZ in vergelijking met AZ en PZ en in AZ in vergelijking met PZ. 

De tijdsinvestering in psychosociale hulpverlening ligt met andere woorden het laagst in PZ. Er werd verwacht 

dat deze tijdsinvestering in PZ hoger zou zijn, aangezien sociaal werkers in PZ veel prioriteit geven aan deze 

kerntaak en aan psychosociaal behandelen en begeleiden. Deze subactiviteiten zouden bijvoorbeeld veelvuldig 

ingezet worden bij het begeleiden van de patiënt rond rehabilitatie en resocialisatie. 

Ook in AZ en UZ is psychosociale hulpverlening de belangrijkste kerntaak. Psychosociale factoren nemen dan 

ook een centrale plaats in binnen de zorgverlening in ziekenhuizen. George Engel creëerde reeds in de 

twintigste eeuw het biopsychosociale model waar bij ziekte niet enkel de medische en fysische factoren in 

rekening gebracht worden, maar ook de psychologische en sociale dimensie mee in de diagnose en 

behandeling opgenomen wordt (Borrel-Carrio, Suchman & Epstein, 2004). In onderzoek naar complexe 

ziektebeelden zoals chronische pijn en gastro-intestinale aandoeningen, wordt gewezen op de interactie tussen 

het somatische disfunctioneren en de psychologische en sociale context. Hierbij wordt een pleidooi gehouden 

voor de hantering van een biopsychosociaal model en dient ingezet te worden op zowel medische, 

psychologische en sociale factoren om de klinische outcome te verbeteren (Foster et al., 2003; Drosman, 1998).  

Ondanks het feit dat psychosociale hulpverlening binnen het takenpakket van de sociaal werker in 

ziekenhuizen als een belangrijke kerntaak beschouwd wordt, worden de sociaal werkers met bedreigingen 

geconfronteerd. 

Het belang van een holistische visie op de patiënt en dus niet louter focussen op het medische, wordt 

onderkend in PZ. Sociaal werkers hebben enkele gedefinieerde taken, maar daarnaast zijn er taken die 

overlappen met andere professionals. Onder andere de psychosociale functie wordt door de verschillende 

disciplines in de werking opgenomen (Craig, 2007; Hoge gezondheidsraad, 2007). Psychosociale hulpverlening 

wordt echter veelal reflexmatig toegewezen aan psychologen of psychiatrisch verpleegkundigen (Werkgroep 

sociale dienst in het ziekenhuis, 2010). De laatste jaren bestaat er ook in AZ en UZ een evolutie naar 

diversifiëring van de disciplines met een psychosociale invalshoek in het kader van zorgprogramma’s en RIZIV-

overeenkomsten. Door de gebrekkige uniforme taakomschrijving van het sociaal werk in ziekenhuizen is de 

uitholling van de psychosociale functie van het sociaal werk in ziekenhuizen een veelgehoorde klacht 

(Werkgroep sociale dienst in het ziekenhuis, 2010). 

Gezien de psychosociale hulpverlening in de praktijk door verschillende disciplines, elk op een bepaald 

hulpverleningsniveau (ondersteunen, begeleiden en behandelen. Zie bijlage 8: Handleiding p.59-60), wordt 

opgenomen, ervaren sociaal werkers bepaalde drempels. Deze ‘drempels’ staan nog te vaak onderlinge 

samenwerking en doorverwijzing –ten koste van de patiënt- in de weg. De vraag wie de patiënt in de gegeven 

situatie het best kan helpen moet bepalend zijn. Dit vraagt een noodzakelijke cohesie en verbondenheid 

binnen het team en tussen de verschillende disciplines. Bovendien is de erkenning van elkaars competenties 
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rond psychosociale hulpverlening noodzakelijk. Een betere omschrijving van de taken van een sociaal werker 

kan bijdragen tot een betere samenwerking (Snellen, 2007; Werkgroep sociale dienst in het ziekenhuis, 2010). 

Psychosociale hulpverlening is met andere woorden zowel in AZ, UZ en PZ een belangrijke taak voor sociaal 

werkers, maar ook voor andere disciplines in een ziekenhuis. Mits goede omschrijving van het takenpakket, kan 

de psychosociale hulpverlening in ziekenhuizen tussen de verschillende disciplines op elkaar afgestemd worden 

om optimale psychosociale hulpverlening aan de patiënt te bieden.   

Een verklaring voor het verschil in tijdsinvestering tussen AZ, UZ en PZ in deze kerntaak kon echter niet 

gevonden worden. 

 

8.2. Zorgcoördinatie 
 

De kerntaak zorgcoördinatie wordt zowel in de rangorde vraag als in de algemene vraag belangrijkheid meer 

prioritair aangegeven door sociaal werkers in AZ en UZ in vergelijking met sociaal werkers in PZ. Ook op het 

vlak van tijdsinvestering wordt een verschil tussen de drie ziekenhuissettings gevonden. Zorgcoördinatie kent 

een significant hogere tijdsinvestering in AZ in vergelijking met UZ en PZ. Ook in UZ is er een significant hogere 

tijdsinvestering in vergelijking met PZ. 

Sociaal werkers uit PZ geven aan zorgcoördinatie op zich wel prioritair te vinden. Mogelijks kan het verschil in 

prioriteit verklaard worden vanuit de patiëntenpopulatie waarmee de sociaal werkers in psychiatrische 

ziekenhuizen werken. Psychiatrische patiënten worden geconfronteerd met heel wat problemen op financieel 

en sociaal administratief vlak. Sociale en financieel administratieve taken kunnen bij psychiatrische patiënten 

aangegrepen worden als laagdrempelige taken om de hulpverlening op te starten (Zie 6.1.1.). Sociaal werkers 

in PZ geven hierdoor mogelijks meer prioriteit aan deze kerntaken, terwijl in AZ en UZ de nadruk vooral gelegd 

dient te worden op een goede ontslagplanning. 

In de adviesnota sociale dienst in het ziekenhuis wordt gewezen op de grotere turn-over van patiënten in alle 

ziekenhuissettings en de steeds kortere verblijfsduur in AZ. Hierdoor vergroot de ontslagdruk waardoor sociaal 

werkers keuzes moeten maken en zich dienen te beperken tot zorgcoördinatie. Verder zou de gebrekkige 

implementatie van het ontslagmanagement – voornamelijk in AZ – er toe leiden dat problemen te laat 

opgemerkt worden en de sociale dienst te laat ingeschakeld wordt. Naast deze beperkte implementatie blijken 

niet alle disciplines overtuigd van de meerwaarde van een interdisciplinaire werking waardoor zorg 

onvoldoende afgestemd wordt. In PZ is de interdisciplinaire werking wel reeds goed ingeburgerd (Werkgroep 

‘sociale dienst in het ziekenhuis’, 2010).  

Vermoed wordt dat het verschil in tijdsinvestering in zorgcoördinatie in AZ en UZ tegenover PZ terug te 

brengen is tot verschil in verblijfsduur. De verblijfsduur in een PZ ligt gemiddeld rond de 69 dagen (FOD 

Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, 2011). Voor een klassieke hospitalisatie in een 

AZ of UZ ligt deze verblijfsduur gemiddeld rond de 7,5 dagen (Vlaams agentschap zorg en gezondheid, 2013). In 

een PZ zou de hulpverlening op het vlak van zorgcoördinatie meer in tijd gespreid kunnen worden terwijl in een 

AZ of UZ meer op korte termijn geregeld dient te worden.  

Verklaringen voor het verschil in zorgcoördinatie tussen AZ en UZ kunnen nagelezen worden in het 

onderzoeksrapport uit 2012 (De Bodt et al., 2012).  
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8.3. Sociaal- , financieel- en juridisch administratieve hulpverlening 
 

Deze drie kerntaken worden als meer prioritair aangegeven door sociaal werkers in PZ in vergelijking met 

sociaal werkers in AZ en UZ. Deze hogere prioriteit wordt zowel in de algemene vraag als in de rangorde vraag 

belangrijkheid aangegeven. 

Psychiatrische ziekenhuizen hebben vanuit hun opdracht en werking een specifiek doelpubliek die mogelijks 

meer sociaal -, financieel - en juridisch administratieve hulpverlening nodig kan hebben. 

Psychische aandoeningen kunnen een reeks sociale gevolgen hebben. In 6.1.1. werd reeds aangegeven dat 

administratieve en praktische problemen veelal de eerste gebieden zijn die verwaarloosd worden bij het 

optreden van psychische problemen (Holstvoogd, 2006). Psychische problemen worden verder gelinkt aan 

armoede en financiële problemen (Skuse, 2009). Het verkrijgen van een ziekte uitkering, inkomenvervangende 

of integratietegemoetkoming, sociale tarieven, zijn dan ook thema’s die vermoedelijk veel voorkomen in de 

werking van een sociaal werker in PZ. 

Juridisch administratieve hulpverlening kent een significant hogere tijdsinvestering in PZ in vergelijking met 

AZ. 

Naast sociale en financiële problemen worden psychiatrische patiënten vaak geconfronteerd met juridische 

problemen. Zo vergroot de kans op contacten met enige vorm van justitie bij het voorkomen van psychische 

aandoeningen. Ongeveer 15% van de opnames in PZ in 2011 hadden een juridische basis (Inobservatiestelling, 

gedwongen opname, internering, probatie,…) (o.b.v. MPG 2011, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de 

Voedselketen en Leefmilieu, 2014). Verder is de kans op een echtscheiding groter (Kessler, Walter & Forthofer, 

1998) en blijkt uit onderzoek waar patiënten met een mentale stoornis in combinatie met middelenmisbruik 

gedurende drie jaar gevolgd werden, dat 83% van de participanten in aanraking kwam met het gerecht en 44% 

minimum een keer gearresteerd was (Clark, Ricketts, McHugo, 1999).  

De specifieke problemen waar psychiatrische patiënten mee geconfronteerd worden – zoals echtscheiding, 

financiële problemen,… - kunnen verklaren waarom sociaal werkers in PZ meer tijd investeren in deze 

kerntaken dan sociaal werkers in AZ. 

Sociaal administratieve hulpverlening kent een significant hogere impact in tijdsinvestering in UZ en PZ dan in 

AZ. 

UZ hebben - vanuit hun opdracht en mogelijks door een uitgebreide conventie werking - patiënten die vanuit 

hun zeldzame of complexe pathologie niet in een AZ behandeld kunnen worden (Kesteloot et al., 2007). 

Hierdoor krijgen sociaal werkers in UZ mogelijks ook complexere financiële en sociaal administratieve vragen 

zoals aanvragen in tussenkomsten vanuit het bijzonder solidariteitsfonds of aanvragen rond e-pathologie. 

Hierdoor ligt mogelijks de tijdsinvestering in sociaal administratieve hulpverlening hoger in UZ in vergelijking 

met AZ 
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8.4. Niet patiëntgebonden activiteiten 
 

Niet patiëntgebonden activiteiten en hierbij de subactiviteiten niet patiëntgebonden overleg en meewerken 

aan het beleid hebben een significant hogere impact in tijdsinvestering in PZ in vergelijking met AZ.  

Vermoedelijk wordt dit sterk bepaald door de organisatie van de sociale dienst. Vanuit de bevraging van de 

demografische variabelen in PZ bleek slechts 23% met een centrale sociale dienst te werken en werkt 69% van 

de deelnemende ziekenhuizen met een decentrale dienst. Sociaal werkers zijn hierbij verbonden aan een 

specifieke afdeling en werken in nauwe samenwerking met de andere disciplines in het multidisciplinaire team. 

Hierbij dienen sociaal werkers mogelijks meer rond het beleid van de eigen afdeling te werken of deel te 

nemen aan overlegmomenten die niet patiëntgebonden zijn maar wel eigen zijn aan de afdeling waaraan zij 

verbonden zijn. Verder is er in PZ vaak geen centraal diensthoofd sociaal werk die mogelijks een aantal 

beleidsaspecten van de sociale dienst op zich neemt, waardoor dit meer over alle sociaal werkers verdeeld 

wordt. In 23% van de deelnemende ziekenhuizen is er een hiërarchisch leidinggevende die een sociaal werker 

is, 26% heeft een sociaal werker als operationeel leidinggevende en 26% als functioneel leidinggevende.  

In algemene ziekenhuizen zijn sociale diensten meer gecentraliseerd. Vanuit het onderzoek in AZ bleek dat bij 

92% van de deelnemende ziekenhuizen de sociale dienst als centrale werkeenheid door de directie erkend is en 

dat er bij 89% van de deelnemende ziekenhuizen een diensthoofd sociaal werk aangesteld is (De Bodt et al., 

2012).  

Ook in UZ wordt voornamelijk met een centrale sociale dienst en een diensthoofd sociaal werk gewerkt, toch 

wordt hiervoor geen verschil gevonden tussen UZ en PZ. Aangezien meewerken aan het beleid deel uitmaakt 

van de opdracht van een UZ en opgelegd is door de overheid (Kesteloot et al., 2007), ligt de tijdsinvestering 

hierdoor mogelijks hoger in UZ.  

De subactiviteiten ‘een bijdrage leveren aan de (praktijk)opleiding van studenten’ en ‘organisatie en 

dienstgebonden activiteiten’ hebben een significant hogere impact in tijdsinvestering in AZ en UZ in 

vergelijking met PZ. 

Naast medische zorg en onderzoek vormt opleiding de derde kernopdracht van UZ. UZ voorzien in klinische 

vorming, programma’s en voortgezette opleidingen voor medische disciplines alsook voor paramedische 

beroepen (Kesteloot et al., 2007). De verwevenheid van opleiding in de werking in UZ kan meebepalend zijn 

voor de hoge tijdsinvestering in bijdragen aan de (praktijk) opleiding van studenten. 

In PZ bestaat de sociaal werk equipe hoofdzakelijk uit maatschappelijke assistenten (91% maatschappelijk 

werkers tegenover 9% sociaal verpleegkundigen). Ook in AZ ligt het aantal maatschappelijk assistenten hoger 

(63% tegenover 37% sociaal verpleegkundigen (De Bodt et al., 2012)), maar in vergelijking met PZ ligt het 

aandeel sociaal verpleegkundigen vrij hoog. Aangezien de stageplaatsen van sociaal verpleegkundigen zich 

beperken tot de medische sector en de voorkeur voor sociaal verpleegkundigen in AZ en UZ mogelijks hoger 

ligt, ligt de begeleiding van studenten mogelijks hierdoor hoger in deze settings. 

Verplaatsingen kennen een significant grotere tijdsinvestering in AZ in vergelijking met UZ en PZ. 

Sociaal werkers in UZ zouden aan minder afdelingen verbonden zijn dan sociaal werkers in AZ (De Bodt et al., 

2012). De gecentraliseerde organisatie van de dienst in AZ en de combinatie van verschillende afdelingen waar 

de sociaal werker aan verbonden is, maken het mogelijks noodzakelijk voor de sociaal werker in AZ om zich 

vaak te verplaatsen. Ook de acutere werking in vergelijking met PZ maken het mogelijks noodzakelijk dat de 

sociaal werker zich verschillende keren op één dag dient te verplaatsen naar een bepaalde afdeling. 

Aan de kerntaak competentie ontwikkeling wordt significant meer prioriteit gegeven in PZ in vergelijking met 

AZ. De subactiviteit reflecteren kent een significant hogere tijdsinvestering in PZ in vergelijking met AZ en UZ. 
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De specifieke toewijzing aan een bepaalde afdeling en hierbij een bepaalde pathologie, maken het voor sociaal 

werkers in PZ mogelijks heel belangrijk om zich tijdig bij te scholen rond aspecten voor hun specifieke werking. 

Uitwisseling tussen andere sociaal werkers komt, door deze organisatievorm, mogelijks minder voor, waardoor 

sociaal werkers meer aangewezen zijn op hun eigen reflectie en competentie ontwikkeling. 

Het vormingsaanbod in AZ is mogelijks meer generalistisch voor de sociaal werkers, waardoor vlottere 

uitwisseling onder sociaal werkers mogelijk is en hierdoor als minder prioritair beschouwd wordt.  

 

8.5. Beïnvloedende factoren 

Beperkte, afwezige of overbelaste mantelzorg/soci aal netwerk 

Deze beïnvloedende factoren heeft een significant hogere invloed op de werklast van sociaal werkers in AZ in 

vergelijking met UZ en PZ. 

Door een kortere verblijfsduur en meer technische mogelijkheden om mensen thuis te verzorgen, wint 

verzorging in de thuissituatie aan belang. Door evoluties zoals een toename aan chronisch zieken, vergrijzing en 

minder uitbouw van de thuiszorgmogelijkheden neemt de druk op deze thuiszorg echter toe. Steeds vaker 

dient hierdoor beroep gedaan te worden op de mantelzorger. Deze mantelzorger wordt echter ook sterk 

belast. Heel wat negatieve gevolgen voor het zorgen voor een zieke of bejaarde persoon als mantelzorger zijn 

gekend, zoals sociaal isolement, stress,… (Scheepmans, et al., 2004). 

Zorgcoördinatie kent een hoge tijdsinvestering in AZ en wordt op de tweede plaats in de rangorde volgens 

belangrijkheid geplaatst door deze sociaal werkers (De Bodt, 2012). Zorgcoördinatie neemt dan ook een 

belangrijke plaats in het takenpakket van de sociaal werker in AZ in. Door de directe link tussen deze 

beïnvloedende factor en zorgcoördinatie, wordt vermoedelijk een sterke invloed op de werklast ervaren indien 

er problemen met het sociaal netwerk en/of de mantelzorger ervaren worden. 

Psychische aandoeningen en de veelvoorkomende stigmatisering dragen onder andere bij aan sociale isolatie 

(Crisp et al., 2000). Door het vaker voorkomende sociale isolement van patiënten in PZ, beschouwen sociaal 

werkers de afwezigheid van een netwerk mogelijks meer als een eigenheid van de patiënt. Hierdoor ervaren zij 

het werk dat hier bij komt kijken mogelijks niet zozeer als een bijkomende werkbelasting, maar als een 

eigenheid van het werk op zich. 

Ligging van het ziekenhuis  

De ligging van het ziekenhuis heeft een significant hogere invloed op de werklast van sociaal werkers in AZ en 

UZ in vergelijking met PZ. 

Deze beïnvloedende factor omvat de patiëntenpopulatie die een ziekenhuis aantrekt omwille van zijn ligging 

(bijv. Een ziekenhuis gelegen in een achtergestelde buurt trekt mogelijks patiënten aan met een lager socio-

economisch profiel) en de mogelijkheden om door te verwijzen naar andere hulpverleningsinstanties die 

gelokaliseerd zijn in de buurt van dit ziekenhuis. 

Een Britse review van de literatuur toont aan dat patiënten over het algemeen hun keuze van ziekenhuis laten 

bepalen door: de beschikbare informatie in verband met een ziekenhuis, de mening van hun huisarts, de 

loyaliteit aan een lokaal ziekenhuis en de toegankelijkheid van het ziekenhuis (nabijheid en mogelijkheid voor 

vrienden en familie om de patiënt te komen bezoeken). Patiënten met een meer chronische aandoening kiezen 

voornamelijk voor continuïteit van zorg en de specialisatie van het ziekenhuis in het domein van hun 

aandoening (Dealey, 2005). Patiënten uit AZ en UZ zullen vermoedelijk hun keuze van het ziekenhuis eerder 

laten afhangen van de opgesomde factoren, terwijl psychiatrische patiënten mogelijks meer kiezen voor het 

specifieke aanbod van een bepaald ziekenhuis of de eerdere ervaringen met het ziekenhuis om hun continuïteit 

van zorg te verzekeren. 
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AZ en UZ kennen een meer acute werking dan PZ. Eén van deze acute aspecten omvat onder andere de 

spoedopnames. In geval van een spoedopname via ambulance is er geen vrije keuze van ziekenhuis. De patiënt 

wordt naar het ziekenhuis met de gepaste uitrusting binnen het 100-circuit gebracht (Belgische federale 

overheidsdiensten, 2012 ). De ligging van het ziekenhuis speelt hierbij dus in zeker mate een rol. 

Hiernaast wordt vermoed dat PZ meer samenwerkingsverbanden hebben met bijvoorbeeld een initiatief 

beschut wonen, projecten artikel 107,… waardoor zij vlotter de zorgcontinuïteit kunnen afstemmen los van de 

ligging van het ziekenhuis. Dit wordt onder andere weerspiegeld in de grotere tijdsinvestering in doorverwijzen 

op vlak van zorgcoördinatie in UZ en samenwerken in functie van patiëntgebonden overleg en inschakelen van 

andere hulp- en dienstverlening in AZ. 

Werkonderbrekingen 

Zoals aangegeven door Boehm-Davis en Remmington (2009) zijn werkonderbrekingen eigen aan iedere 

werkplek en kunnen ze leiden tot fouten, accidenten en verlaagde productiviteit.  

In alle drie de ziekenhuissettings vormt deze beïnvloedende factor de hoogste invloed op de werklast. 

Werkonderbreking in AZ en UZ hebben echter een significant hogere invloed op de werklast in vergelijking 

met PZ. 

Ook hier wordt de langere verblijfsduur in PZ als mogelijke verklaring aangehaald. Door lagere tijdsdruk in de 

hulpverlening aan de patiënt, worden werkonderbrekingen vermoedelijk als minder belastend ervaren. 

Onderzoek toont aan dat technische ondersteuning en organisatorische aanpassingen kunnen helpen om de 

negatieve gevolgen van werkonderbrekingen te verminderen. Technische ondersteuning omvat o.a. het 

werken via computer. Dit maakt het mogelijk de bestanden waarrond gewerkt wordt direct op te slaan en vlot 

terug te keren naar het bestand. Telefoongesprekken op een centraal punt laten toekomen of telefonische 

oproepen binnen een bepaald tijdskader clusteren maken werkonderbreking meer hanteerbaar. Bepaalde 

vragen kunnen mogelijks via een beveiligde internetverbinding opgenomen worden. Organisatorische aspecten 

omvatten vooral het werk dusdanig te organiseren dat werkonderbrekingen zoveel mogelijk voorkomen 

worden, zoals het werken op afspraak of met geplande interventies (Eyrolle & Cellier, 2000; Redding & 

Robinson, 2009). Vooral de organisatorische aspecten zouden mogelijks al meer geïmplementeerd zijn in PZ 

dan in AZ en UZ.  

Zo zouden sociaal werkers in PZ meer gestructureerd werken door bijvoorbeeld meer te werken op afspraak. 

Verder hebben de patiënten vaak vaste therapiemomenten waardoor sociaal werkers hun werk hierop kunnen 

afstemmen. Sociaal werkers uit AZ en UZ zouden echter direct dienen in te spelen op de vragen van de patiënt 

en zijn omgeving, aangezien deze patiënten korter opgenomen zijn of de hulpverlening met familie besproken 

dient te worden op momenten dat deze de patiënt bezoeken. Het meer op afspraak kunnen werken en de 

langere verblijfsduur maken het werk meer gestructureerd en zorgt hierdoor mogelijks dat 

werkonderbrekingen tot een minimum herleid worden. 
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Hoofdstuk 9: Aanbevelingen voor verder onderzoek 
 

Het financierings- en normeringssyteem voor sociaal werkers in ziekenhuizen is afwezig of verouderd (Peers, 

2001; Werkgroep sociale dienst in het ziekenhuis, 2010). In tijden van budgettaire besparingen en vanuit de 

vele vragen waarop het sociaal werk een antwoord dient te bieden, is het essentieel voor sociaal werkers om 

hun rol te verduidelijken, prioriteiten te stellen en keuzes voor hun interventies te motiveren. Leidinggevenden 

van sociaal werkers moeten constant keuzes maken rond welke middelen waar ingezet worden. Kwantificeren 

van het sociaal werk is niet evident. Toch is er een constante vraag tot het objectief kenbaar maken van de 

werklast en de meerwaarde van het sociaal werk (Giles et al., 2007).  

Een verhoogde werklast wordt geassocieerd met verhoogd ziekteverlof, stress, werkontevredenheid,… Eerder 

onderzoek toont aan dat een instrument die de werklast van verpleegkundigen in kaart brengt, het mogelijk 

maakt om verpleegkundigen op objectieve wijze te alloceren aan afdelingen. Hierbij kan rekening gehouden 

worden met een optimaal niveau van werkintensiteit en de noden van de patiënt (Fagerström, 2009; Rauhala 

et al., 2007; Rauhala & Fagerström, 2004).  

Objectieve systemen voor de toewijzing van sociaal werkers aan afdelingen zijn slechts beperkt voorhanden, 

brengen de complexiteit van het sociaal werk onvoldoende in kaart en zijn onvoldoende aangepast aan de 

huidige situatie van sociaal werkers in ziekenhuizen (De Bodt et al., 2012). Werklastmeting bij sociaal werkers 

kan hier mogelijks aan tegemoet komen. 

Vanuit de gebrekkige omkadering van het sociaal werk in ziekenhuizen en de vraag tot het objectief kenbaar 

maken van het sociaal werk, werd het initiatief tot het onderzoek ‘sociaal werk in kaart gebracht: ontwikkelen 

van een sturingsinstrument binnen sociaal werk in het ziekenhuis’ genomen. Door het ontbreken van gedegen 

Belgisch onderzoek op dit gebied, dienden eerst basisparameters geïdentificeerd te worden. Vanuit het 

onderzoek in universitaire, algemene, geriatrische, gespecialiseerde en psychiatrische ziekenhuizen werd een 

taakomschrijving verkregen, werd de belangrijkheid van de taken, de tijdsinvestering in deze taken en de 

factoren die een invloed hebben op de werklast van sociaal werkers nagegaan.  

Tot op heden ontbreekt echter het perspectief van de patiënt en de toegewezen afdeling(en) van de sociaal 

werker. Dit terwijl vanuit de vragenlijst beïnvloedende factoren bleek dat de aard van de afdeling en de 

zorgbehoefte/complexiteit van de patiënt een grote invloed hebben op de werklast van sociaal werkers.  

Gezien het belang van beide elementen in de ontwikkeling van een werklastinstrument, is bijkomend 

onderzoek hieromtrent essentieel.  

Als basis voor dergelijk werklastinstrument is het uitwerken van een methodiek – waarbij de impact van de 

complexiteit van de patiëntenpopulatie op de werking van de sociaal werker het uitgangspunt vormt –

aangewezen om een indicatie te kunnen geven van de werklast voor de sociaal werker. Het betrekken van 

patiëntgebonden beïnvloedende factoren en de niet-patiëntgebonden activiteiten in deze methodiek, 

vervolledigen de inschatting van de werklast op een bepaalde afdeling voor een sociaal werker.  

De omzetting van dergelijke methodiek in een elektronisch instrument maakt een praktische, uniforme en 

herhaaldelijke ‘meting’ van de werklast bij sociaal werkers in ziekenhuizen mogelijk.  

De uitkomst uit een werklastmeting kan een aanzet zijn om de eigen werking samen met de directe 

leidinggevende bespreekbaar te maken. Bovendien kan dergelijk instrument gebruikt worden als basis voor 

(her)allocatie van het sociaal werk en voor het aanleveren van objectieve data voor het ontwikkelen van een 

actuele degelijke omkadering voor het sociaal werk in ziekenhuizen.  
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Hoofdstuk 10: Conclusie 
 

Zowel in algemene, universitaire als psychiatrische ziekenhuizen kon het takenpakket van sociaal werkers, de 

prioriteiten en de tijdsinvestering in dit takenpakket en de beïnvloedende factoren op de werklast van sociaal 

werkers omschreven worden.  

In alle ziekenhuissettings blijken sociaal werkers veel belang te hechten aan patiëntgebonden hulpverlening 

waarbij de kerntaken psychosociale hulpverlening, sociaal administratieve hulpverlening, financieel 

administratieve hulpverlening en zorgcoördinatie de hoogste plaatsen in de rangorde volgens belangrijkheid 

innemen.  

Tegenover de prioriteit die sociaal werkers aan deze taken willen geven, wordt een discrepantie in de 

werkelijke tijdsinvestering opgemerkt. Sociaal werkers in ziekenhuizen investeren voornamelijk tijd in 

onderzoek en rapportage, zorgcoördinatie, andere niet patiëntgebonden activiteiten en psychosociale 

hulpverlening. De subactiviteiten met de hoogste tijdsinvestering zijn in alle ziekenhuissettings ‘samenwerken 

in functie van patiëntgebonden overleg (zorgcoördinatie), dossierbeheer en psychosociaal ondersteunen’. 

Op het vlak van de beïnvloedende factoren op de werklast van sociaal werkers blijken in alle ziekenhuissettings 

voornamelijk patiënt- en afdelingsgebonden factoren - zoals de complexiteit van de patiëntendoelgroep en de 

aard van de afdeling - een hoge invloed op de werklast te hebben. Ook werkonderbrekingen hebben in alle 

ziekenhuissettings een hoge invloed op de werklast. 

Naast deze overeenkomsten kunnen enkele verschillen tussen de ziekenhuissettings opgemerkt worden. Deze 

verschillen lijken het meest uitgesproken tussen algemene en universitaire ziekenhuizen in vergelijking met 

psychiatrische ziekenhuizen.  

De klemtoon op zorgcoördinatie ligt hoger in algemene en universitaire ziekenhuizen terwijl er in 

psychiatrische ziekenhuizen meer klemtoon ligt op sociaal- , financieel en juridisch administratieve 

hulpverlening. Deze verschillen lijken voornamelijk te wijten aan de specifieke populatie in psychiatrische 

ziekenhuizen en de kortere verblijfsduur in algemene en universitaire ziekenhuizen in vergelijking met 

psychiatrische ziekenhuizen. 

De inzichten verkregen uit de drie onderzoeksdelen kunnen als basis gehanteerd worden voor de ontwikkeling 

van een instrument voor werklastmeting bij sociaal werkers in ziekenhuizen. 
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