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Woord vooraf 
 

Dit onderzoek kon enkel gerealiseerd worden dankzij de bijdrage van heel wat mensen. Het 

onderzoeksteam wenst hen allen te bedanken voor hun inzet en motivatie. 

Een methodiek en een tool voor werklastmeting kan niet tot stand komen zonder een intensieve 

betrokkenheid vanuit het werkveld. Heel wat sociaal werkers en dienstverantwoordelijken sociaal 

werk engageerden zich om hun bijdrage aan dit onderzoek te leveren.  

Het onderzoeksteam draagt hun oprechte dank uit aan de sociaal werkers van het UZ Gent, aan de 

experten sociaal werk uit verschillende Belgische ziekenhuizen, aan de sociaal werkers en 

dienstverantwoordelijken uit de ziekenhuizen waar de tool geïmplementeerd werd en aan de overige 

dienstverantwoordelijken en sociaal werkers die (on)rechtstreeks hun inbreng in dit onderzoek 

hadden. Wij konden rekenen op hun intensieve betrokkenheid, expertise, kritisch inzicht, feedback en 

steun voor dit onderzoek. Wij hopen zo samen tot een betere onderbouwing en omkadering van het 

sociaal werk in ziekenhuizen te komen. 

Ook de directies van de betrokken ziekenhuizen en de andere disciplines binnen de equipe van de 

sociaal werkers wensen wij te bedanken om waar mogelijk de ruimte en steun voor dit onderzoek te 

bieden. 

Naast inhoudelijke inbreng konden wij rekenen op advies en ondersteuning op methodologisch en 

statistisch vlak. Wij konden steeds terugvallen op prof. dr. Ann Van Hecke, prof. dr. Dries Myny en dr. 

Ellen Deschepper van de universiteit Gent. Het was op vele momenten een moeizame weg, die zonder 

deze hulp niet afgelegd kon worden! 

Tot slot kan het onderzoeksteam al enkele jaren rekenen op de erkenning en subsidiëring van het 

onderzoek vanuit de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en leefmilieu en in het 

bijzonder op de opvolging en ondersteuning door Jelle Osselaer. Onze dankbaarheid gaat naar hen uit 

voor het vertrouwen in dit onderzoek en de medewerking aan de ontwikkeling van het sociaal werk in 

ziekenhuizen. 
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1. Inleiding 
 

De sociale dimensie in de gezondheidszorg neemt een steeds belangrijkere plaats in. Dit o.a. door 

kennis van de invloed van sociale aspecten op de gezondheid en de belangrijke plaats die het sociaal 

werk inneemt tussen intra- en extramuros, zeker gezien de steeds kortere verblijfsduren in het 

ziekenhuis (Werkgroep ‘sociale dienst in het ziekenhuis’, 2010; Giles, Gould, Hart & Swancott, 2007). 

 

Door de veranderende samenleving wordt het sociaal werk met steeds complexere hulpverlening 

geconfronteerd, o.a. door groeiend isolement bij patiënten, migratiestromen, complexe regelgeving 

bureaucratisering, … (De Vries, 2010; Werkgroep ‘sociale dienst in het ziekenhuis’, 2010). Hiernaast 

stijgt de vraag naar gezondheidszorg tegenover schaarser wordende middelen (Fagerström, 2009; 

Rauhala & Fagerström, 2004). Toename van de patiënten noden tegenover afname van de voorhanden 

middelen leidt tot een verhoging van de werklast (Rauhala & Fagerström, 2004).  

Door een toegenomen werklast kan de kwaliteit van de gezondheidszorg - en hierbij ook van het sociaal 

werk in ziekenhuizen - onder druk komen te staan. Dit kan leiden tot negatieve uitkomsten in de 

patiëntenzorg - zoals infecties, verhoogde mortaliteit en langere verblijfsduren - en negatieve 

uitkomsten voor de medewerker - zoals werkontevredenheid, stress, ziekteverzuim en burn-out (Myny 

et al. 2010; Stevens, 2008; Rauhala et al., 2007). 

De middelen voorhanden voor het ziekenhuis sociaal werk lijken bijkomend vatbaar voor besparingen 

- met gevolgen voor de kwaliteit van de dienstverlening - , omwille van het ontbreken van een recente, 

transparante wettelijke omkadering. Stappen richting een uniforme taakomschrijving werden reeds in 

eerder onderzoek omschreven. Een recente normering en een transparante financiering voor het 

sociaal werk in ziekenhuizen zijn nog onbestaande (Desmet et al., 2014; De Bodt et al., 2012; 

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

Beslissingen rond toewijzingen van humane en economische middelen aan het sociaal werk gebeurt 

momenteel veelal op basis van kennis en inzicht van leidinggevenden en ziekenhuisdirectie (werkgroep 

‘sociale dienst in het ziekenhuis’, 2010; Giles et al., 2007). Wat echter niet objectief uitgedrukt kan 

worden, wordt veelal niet meegenomen bij het nemen van beslissingen (Pockett, Lord & Dennis, 2001). 

Sociaal werkers en dienstverantwoordelijken sociaal werk in ziekenhuizen ervaren dan ook een nood 

aan objectieve criteria (werkgroep ‘sociale dienst in het ziekenhuis’, 2010). Werklastmetingen kunnen 

hiervoor gehanteerd worden (Fagerström, 2009). 

Binnen de verpleegwetenschappen werden heel wat methoden voor werklastmeting ontwikkeld, maar 

deze zijn weinig toepasbaar op het sociaal werk. De methoden specifiek voor sociaal werk, zijn vaak 

niet toepasbaar op sociaal werk in ziekenhuizen, houden te weinig rekening met de complexiteit van 

het sociaal werk of zijn gebaseerd op beperkte data (De Bodt et al., 2012). 

Dit onderzoek heeft dan ook als doelstelling om een methodiek voor werklastmeting specifiek voor 

sociaal werkers in ziekenhuizen te ontwikkelen. Enkele stappen hiervoor – zoals de ontwikkeling van 

een taakomschrijving en het in kaart brengen van beïnvloedende factoren op de werklast – werden in 

eerder onderzoek opgenomen (Desmet et al., 2014; De Bodt et al., 2012). Bijkomend dient een tool 

ontwikkeld en kleinschalig geïmplementeerd te worden, om de werking van de methodiek na te gaan. 

In een eerste deel van dit onderzoeksrapport wordt het concept werklast en werklastmetingen binnen 

de verpleegkunde en het sociaal werk verduidelijkt. Van hieruit wordt de basis voor de ontwikkelde 
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methodiek binnen dit onderzoek gelegd en wordt de vooropgestelde methodiek omschreven. Hierna 

wordt kort het onderzoeksteam voorgesteld en het verloop van het onderzoek toegelicht. 

Onder punt 5 worden de ondernomen stappen om tot de methodiek en de tool voor werklastmeting 

te komen, uitgelegd. De resultaten van de effectieve uitvoering van alle stappen zijn onder punt 6 

omschreven. 

In punt 7 wordt het onderzoek, de ontwikkelde methodiek en tool kritisch bekeken. Er worden 

aanbevelingen en beperkingen i.v.m. dit onderzoek gemaakt en de meerwaarde en mogelijkheden van 

de methodiek worden nagegaan. 

Tot slot wordt onder punt 8 een korte conclusie rond dit onderzoek geformuleerd. 
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2. Werklast en werklastmeting 

2.1. Wat is werklast? 
 

Werklast omvat de hoeveelheid taken die opgenomen kunnen worden – door een individu, een 

departement of een groep - binnen een gegeven tijd met als doelstelling om organisationele resultaten 

te bereiken. Hierbij wordt rekening gehouden met de hoeveelheid, moeilijkheidsgraad, 

kwaliteitsnormen en het tempo van het werk (Myny et al., 2010; Morris et al., 2007; Sectorfondsen 

zorg & welzijn, 2004; Brady et al., 2007).  

 

2.2. Waarom werklastmeting? 
 

De werklast kan in relatie gebracht worden met negatieve gevolgen voor verpleegkundigen en sociaal 

werkers - zoals stress, werkontevredenheid en burn-out – maar ook voor patiënten - zoals infecties, 

langere verblijfsduren, medische fouten en verhoogde mortaliteit. Dit leidt bijgevolg tot hogere kosten 

voor het ziekenhuis (Myny et al., 2011; Duffield et al., 2011; Child welfare information gateway, 2010; 

Stevens, 2008).  

Het managen van de werklast kan leiden tot het verminderen van turnover in personeel, het 

verbeteren van de kwaliteit en betere patiënten uitkomsten (Stevens, 2008). Met systemen voor 

werklastmeting is het mogelijk om de werklast na te gaan en in verband te brengen met een optimale 

werkbelasting (Rauhala & Fagerström, 2004).  

Een valide en betrouwbare werklastmeting kan de basis vormen voor efficiënte allocatie van personeel 

en financiële middelen, managen van patiëntuitkomsten en - kosten, personeelsplanning, 

kwaliteitsgaranties. Op vraag van het beleid kan het gehanteerd worden om data te genereren 

(Registered nurses association of Ontario, 2005; Van Slyck & Johnsons, 2001). 

 

2.3. Werklastmeting binnen de verpleegkunde 
 

Meetinstrumenten om de werklast van verpleegkundigen na te gaan, worden voornamelijk gebruikt 

om in te schatten hoeveel verpleegkundige tijd en verpleegkundige vaardigheden (skills-mix) nodig zijn 

voor het leveren van de vereiste verpleegkundige zorg. Dit kan proactief gebruikt worden als planning 

voor een toekomstige shift. Hiernaast kan ook retrospectief naar de werklast gekeken worden om de 

noden in de toekomst te voorspellen. Deze laatste methode wordt vaker gehanteerd voor settingen 

waarin de nood aan zorg minder voorspelbaar is, zoals een spoedafdeling (Registered nurses 

association of Ontario, 2005; Brady et al., 2007).  

Methoden voor werklastmeting bij verpleegkundigen  

Werklastmetingen zijn nodig voor het bepalen van de link tussen verpleegkundige zorgen en patiënten 

uitkomsten en de middelen die hiervoor nodig zijn. Dergelijke systemen worden reeds sinds 1930 

ontwikkeld en kunnen gebaseerd zijn op verschillende methoden (Registered nurses association of 

Ontario, 2005). 
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- Caseload metingen: Een eerste methode voor werklastmeting is het bijhouden van het aantal 

patiëntencontacten (het aantal bezoeken en telefonische contacten). Bij dergelijke metingen 

kan echter een grote variatie tussen verpleegkundigen optreden en is er geen informatie 

gekend over input, effectiviteit en uitkomsten. Hierdoor wordt het verpleegkundige werk 

onvoldoende meegenomen ten voordele van harde objectieve data (Brady et al., 2007). 

In de Verenigde Staten wordt het aantal patiënten die om middernacht een bed innemen vaak 

als indicator voor het bepalen van de werklast gehanteerd. Hierbij wordt weinig aandacht 

gegeven aan de patiënten noden en de relatieve personeelsnood over 24 uur. Onderzoek 

toont aan dat deze methode onvoldoende is om de volledige werkbelasting en de bijhorende 

personeelskost te omvatten (Beswick, Hill & Anderson, 2010). 

 

- Worksampling: Een andere mogelijke benaderingswijze kan het kwantificeren van de tijd 

nodig voor het uitvoeren van bepaalde taken zijn. Bij rapportage van de opgenomen taken per 

patiënt - hetzij via zelfrapportage, hetzij via observaties door een derde partij - kan de nodige 

tijd berekend worden. Bij deze taakgeoriënteerde methode worden de minder tastbare 

aspecten van het werk, de indirecte patiëntenzorg en de karakteristieken en noden van de 

individuele patiënt onvoldoende meegenomen (Brady et al., 2007; Registered nurses 

association of Ontario, 2005; Van Slyck & Johnson, 2001). 

 

- Patiënten classificatie systemen: Patiënten kunnen ingedeeld worden in een categorie op 

basis van hun nood aan verpleegkundige zorg over een bepaalde tijdspanne. Hierbij wordt per 

patiënten type een tijd bepaald (Brady et al., 2007; Registered nurses association of Ontario, 

2005).  

Er kunnen twee types patiënten classificatie systemen onderscheiden worden, namelijk 

prototype systemen en factor systemen (Brady et al., 2007).   

o Bij prototype systemen wordt de patiënt in een categorie ingedeeld op basis van het 

voorkomen van kritische indicatoren, karakteristieken van de zorg en soort 

verpleegkundige zorg1. Een beperking hierbij is dat de categorieën te breed kunnen 

worden, waardoor de nood aan verpleegkundige zorg voor de individuele patiënt 

onvoldoende correct ingeschat kan worden. 

o Bij factor systemen wordt iedere patiënt individueel gescoord op basis van het 

voorkomen van karakteristieken. De totale score van deze karakteristieken bepaalt tot 

welke categorie de patiënt behoort. Dergelijke systemen vertrekken vanuit de 

patiënten noden. Het hierbij opnemen van factoren i.v.m. indirecte patiëntenzorg 

wordt aangeraden.  

Bij patiënt classificatie systemen kan rekening gehouden worden met een meer holistische 

visie op de patiënt en een toekenning van een relatief gewicht aan de geleverde zorg, zoals 

het risico voor de patiënt, nodige vaardigheden, complexiteit van de handeling, … Deze 

systemen houden meer rekening met de nood aan zorg, i.p.v. te vertrekken vanuit de effectief 

toegediende zorg. Op basis hiervan kunnen patiënten in homogene groepen van complexiteit 

ingedeeld worden. Deze systemen houden er rekening mee dat de complexiteit kan variëren 

van shift tot shift, maar ook tussen patiënten met een zelfde diagnose. Doordat er vanuit de 

patiënt vertrokken wordt, kunnen dergelijke systemen geïntegreerd worden in het patiënten 

dossier (Registered nurses association of Ontario, 2005; Brady et al., 2007; Van Slyck & 

Johnson, 2001). 

                                                           
1 Bijv. categorie 1: lange termijnzorg, categorie 2: revalidatie, herstellen van de zelfzorg, categorie 3: toedienen van 

voorgeschreven zorgen, categorie 4: educatie en informatie. 
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2.4. Werklastmeting binnen het sociaal werk 
 

Wetenschappelijk onderzoek naar systemen voor objectivering en omschrijving van het sociaal werk 

vond voornamelijk in de jaren tachtig plaats (Pockett, Lord & Dennis, 2001). De meeste methoden en 

beschrijvingen van werklastmeting bij sociaal werkers zijn in grijze literatuur te vinden. 

Recent wetenschappelijk onderzoek voor sociaal werkers lijkt veel beperkter dan bij verpleegkundigen. 

Sociaal werkers worden nochtans met soortgelijke uitdagingen geconfronteerd.  

Door het ontbreken van een wettelijk kader - voor het sociaal werk in ziekenhuizen - op het vlak van 

taakomschrijving, normering en financiering, is allocatie van mensen en middelen aan sociale diensten 

veelal gebaseerd op het inzicht en de goodwill van teammanagers en de ziekenhuisdirectie. Hiernaast 

worden traditionele werkingsmethoden in vraag gesteld en worden objectieve bewijzen en uitkomsten 

bij het nemen van beslissingen gevraagd (werkgroep ‘sociale dienst in het ziekenhuis’, 2010; Giles et 

al., 2007). Hierdoor ontstaat ook voor het sociaal werk een noodzaak om de taken en rollen te 

verduidelijken en objectieve data te genereren om middelen te kunnen motiveren ( Giles et al., 2007).  

Algemeen blijkt uit een kwalitatieve bevraging van sociaal werk managers uit het Verenigd Koninkrijk 

dat sociale diensten amper werken met instrumenten voor werklastmeting. Case-load management – 

als onderdeel van werklastmeting – wordt voornamelijk gehanteerd om werk naar prioriteit in te 

schatten en te verdelen. Er wordt meer voorkeur geven aan een inschatting van de teammanager i.p.v. 

tools voor werklastmeting. Hierbij baseert de teammanager zich op kennis rond de vaardigheden, 

ervaring en huidige belasting van de sociaal werker. Er wordt gevreesd dat tools voor werklastmeting 

onvoldoende rekening houden met de complexiteit van de situatie (Baginsky et al., 2010). 

Hiertegenover worden ook voordelen gezien in het hanteren van metingen binnen het sociaal werk. 

Er wordt namelijk gevreesd dat het sociaal werk in ziekenhuizen in zijn bestaan bedreigd kan worden 

indien niet ingezet wordt op classificatie en meting van sociaal werk activiteiten. Door uniforme 

datacollectie wordt meer informatie over de werking verkregen en wordt vergelijk tussen afdelingen 

en settingen mogelijk.  

Indien alle activiteiten meegenomen worden, kan ingeschat worden welke meest efficiënt ingezet 

worden voor bepaalde patiëntengroepen en hoe de efficiëntie en patiënten uitkomsten verhoogd 

kunnen worden. Het zorgt voor rolverduidelijking en het vormt een basis voor evaluatie van 

interventies (Jackson & Segal, 2002; Pockett, Lord & Dennis, 2001). 

Methoden voor werklastmeting bij sociaal werkers  

Omwille van de groeiende nood aan objectivering van het sociaal werk, werden reeds enkele pogingen 

ondernomen: 

- In de jaren ’80 stelden Raynes, Winny & Mulgrew (1982) zich de vraag hoe sociaal werk 

beschreven en geëvalueerd diende te worden. De onderzoekers trachtten een 

classificatiesysteem uit te werken om beter te begrijpen wat sociaal werkers effectief doen. In 

dit onderzoek werden twee sociaal werkers, verbonden aan een gezondheidscentrum en de 

lokale overheden, gedurende 10 dagen geobserveerd (onafhankelijke observator). In totaal 

werden 82 cliëntsituaties geanalyseerd en opgenomen in het onderzoek. Om te komen tot een 

classificatie werd het sociaal werk opgedeeld in 3 grote delen: de activiteiten, het doel van de 

activiteiten en het thema waarbinnen deze activiteit kan worden ondergebracht. Deze indeling 

kan gebruikt worden voor onderwijsvormen en managementdoeleinden. Ze is echter wel 
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gebaseerd op beperkte observaties. Omwille van de onderzoekspopulatie en de beperkte data 

is de gebruikte classificatie weinig toepasbaar voor het in kaart brengen van de sociaal werk 

activiteiten in het ziekenhuis en al helemaal niet voor het nagaan van de werkintensiteit van 

sociaal werkers in ziekenhuizen. 

 

- In 1986 beschrijft Worthington twee formules voor case-load metingen. Dit om het sociaal 

werk voor ouderen en personen met een handicap te kunnen meten, om zo middelen toe te 

kunnen wijzen op basis van de relatieve nood van deze diensten. Voorheen gebeurde dit op 

basis van het geografische gebied waar de dienst gelegen is. Deze formules houden rekening 

met het aantal cliënten, de tijd gespendeerd aan de cliënten, het aantal sociaal werkers en de 

categorie waartoe de cliënt behoort (bijv. hoge prioriteit/ lage prioriteit, 

kortverblijf/langverblijf, …). Ook al is deze methodiek een uitbreiding op eerdere methoden, 

toch is zij slechts beperkt toepasbaar voor het sociaal werk in ziekenhuizen omwille van de 

onderzoekspopulatie en houdt zij geen rekening met alle aspecten van het sociaal werk. De 

complexiteit van het sociaal werk in ziekenhuizen en de werkbelasting kan met deze 

methodiek onvoldoende gevat worden. 

 

- Omwille van veranderingen van het financieringssysteem ontstond binnen het Australisch 

sociaal werk in de gezondheidszorg de nood om sociaal werk interventies te classificeren als 

basis voor de financiering van het sociaal werk. Een classificatie van de sociaal werk 

interventies werd uitgewerkt waarbij de unieke bijdrage van het sociaal werk zichtbaar werd 

(Pockett, Lord & Dennis, 2001). Aangezien de financiering van Australische ziekenhuizen 

verschilt van deze in Belgische ziekenhuizen en er geen validering van de methodiek 

omschreven wordt, lijkt de methodiek niet zomaar toepasbaar op het sociaal werk in Belgische 

ziekenhuizen. De omschreven activiteiten lijken beperkter en minder omvattend dan de 

activiteiten omschreven in het onderzoek sociaal werk in kaart gebracht (De Bodt et al., 2012). 

Tot slot is de doelstelling van deze methodiek om de financiering te kunnen onderbouwen, 

waardoor mogelijks niet alle aspecten voor een werklastmeting in de methodiek opgenomen 

zijn.  

 

- Helen Cleak geeft in 2002 eveneens de nood aan om sociaal werk te beschrijven en op een 

uniforme wijze informatie omtrent de beroepsgroep te verzamelen. Het onderzoek beschrijft 

een aantal classificaties en codes ontwikkeld voor sociaal werk in Australië. Deze zijn echter 

meestal bekeken vanuit één perspectief van het sociaal werk en brengen de uitgebreidheid 

van het domein onvolledig in beeld. Zo wordt in het artikel bijvoorbeeld het PIE of ‘person-in-

environment’ als taal aangehaald. Dit conceptueel model, om de problemen van cliënten/ 

patiënten in kaart te brengen, is echter gelimiteerd tot volwassen psychiatrische 

problematieken. Bovendien is de indeling niet gerelateerd aan de interventie op zich. 

 

-  In vorig onderzoek naar de taakomschrijving van het sociaal werk in Belgische ziekenhuizen, 

werd een eerste stap gezet in de richting van het bepalen van de werkbelasting van sociaal 

werkers in ziekenhuizen. De taken van sociaal werkers werden in kaart gebracht en 

omschreven. Dit werd vanuit de sociaal werk praktijk opgenomen en zowel patiëntgebonden 

als niet patiëntgebonden activiteiten werden omschreven. Ook factoren van invloed op de 

werkbelasting werden onderzocht. Hierbij kwam voornamelijk invloed op de werklast van de 

afdeling en de patiënt van de sociaal werker  naar voor (Desmet et al., 2014).  
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De bestaande onderzoeken zijn momenteel beperkt tot een specifieke setting of doelgroep en zijn 

gebaseerd op beperkte data. Hierdoor werd de complexiteit van de sociaal werk praktijk tot nu toe te 

onvolledig in kaart gebracht. Ook een duidelijk valideringsproces is vaak afwezig, waardoor niet 

aangetoond kan worden of de instrumenten weldegelijk werkbelasting van het sociaal werk nagaan. 

Verder is onderzoek naar werklastmeting voor sociaal werkers in een ziekenhuis voor de situatie in 

België onbestaand. Er is dan ook nood aan een degelijk, valide instrument voor werklastmeting, dat 

rekening houdt met alle facetten van het sociaal werk in Belgische ziekenhuizen. 

 

2.5. Aanbevelingen en bedenkingen bij het werken met werklastmetingen 
 

Zowel binnen de verpleegkunde als het sociaal werk is het een uitdaging om interventies te linken aan 

gerelateerde kosten en patiënten/zorg uitkomsten. Hierdoor bevinden verpleegkundigen en sociaal 

werkers zich in een kwetsbare positie wanneer er bespaard dient te worden. Als iets namelijk niet in 

cijfers uitgedrukt kan worden, dan wordt het veelal niet in overweging genomen. Hierdoor ontstaat 

het risico dat de werking eenzijdig geobjectiveerd wordt en dat in werklastmeting de complexiteit en 

expertise van de praktijk ondergewaardeerd wordt. Aspecten zoals het nemen van beslissingen en het 

ondersteunen van patiënten zijn moeilijk te kwantificeren. Hiernaast worden verschillende taken door 

elkaar opgenomen (multitasking) waardoor het moeilijk wordt de taken onderscheiden van elkaar in 

kaart te brengen (SWRB, 2013; Brady et al., 2007; Registered nurses association of Ontario, 2005; 

Pockett, Lord & Dennis, 2001). Gezien het belang van metingen in beide beroepscategorieën en de 

risico’s verbonden aan het ondoordacht te werk te gaan hierbij, worden hieronder enkele 

aanbevelingen en bedenkingen geformuleerd. 

Aanbevelingen 

Heel wat onderzoeken rond werklastmeting geven aanbevelingen die meegenomen dienen te worden 

bij de ontwikkeling van een methodiek: 

- Werklast werd reeds breed bestudeerd, maar de factoren die een invloed hebben op de 

werklast zijn minder gekend. Deze ‘factoren die niet gerelateerd zijn aan de directe 

patiëntenzorg’ worden in literatuur review rond werklastmetingen bij verpleegkundigen 

omschreven op vijf niveaus:  

o Karakteristieken van het ziekenhuis en de afdeling, zoals organisatie en professionele 

factoren, aanwezigheid van voldoende middelen,..  

o Karakteristieken van het verpleegkundig team, zoals skills-mix, leiderschapsstijl, sfeer 

in het team,…  

o Individuele karakteristieken, zoals onzekerheid en stress  

o Karakteristieken van de patiënt en familie, zoals turnover, verblijfsduur,… 

o Meta-karakteristieken, zoals de economische situatie,….  

Onderling kunnen zij een causale relatie hebben. Beter begrip van deze beïnvloedende 

factoren op de werklast maken het mogelijk om knelpunten in de organisatie te identificeren 

en het beleid te optimaliseren (Myny et al., 2011). 

Ander onderzoek naar de toevoeging van niet patiënten factoren (bijv. vergaderingen, 

vorming, stress, samenwerking met andere afdelingen,…) toont aan dat deze factoren 

bijdragen aan de perceptie van de werkbelasting van verpleegkundigen. Het opnemen van 

dergelijke factoren in een werklastmeting kan waardevolle informatie i.v.m. functioneren en 

knelpunten op de afdeling geven (Rauhala & Fagerström, 2007).  



12 
 

 

In literatuur wordt aangegeven dat verpleegkundig werk naast directe patiëntenzorg ook 

bestaat uit indirecte patiëntenzorg, zoals communicatie met andere professionals, contacten 

met familie,… Dit dient mee opgenomen te worden bij het nagaan van de werklast bij 

verpleegkundigen (Brady et al., 2007; Morris et al., 2007). 

 

- Systemen voor werklastmeting moeten voornamelijk bijdragen aan een betere kwaliteit van 

zorg aan de patiënt. Als het aantal vereiste verpleegkundigen voor het uitvoeren van de 

professionele standaarden ingeschat kan worden als basis voor personeelsplanning, kunnen 

de verpleegkundigen tegemoet komen aan de patiënten noden en dus de dienstverlening aan 

de patiënten verbeteren. Indien de werkbelasting voor de verpleegkundige beter gemanaged 

wordt, kan er minder turnover van gekwalificeerd personeel ontstaan (Fagerström, 2009; 

Registered nurses association of Ontario, 2005). 

 

- Omwille van technologische ontwikkelingen wordt het meer en meer mogelijk om systemen 

voor werklastmeting met andere computer documentatiesystemen te koppelen, waardoor 

werklast gelinkt kan worden met klinische uitkomsten, financiële gegevens om kosten te 

kunnen bepalen, severity of illness index, case mix index,… (Registered nurses association of 

Ontario, 2005; Van Slyck, 2001). 

 

- Er kan een gevoel van controle en het moeten rechtvaardigen van de gebruikte middelen bij 

de verpleegkundigen ontstaan. Indien de gegevens gebruikt worden voor rapportering aan de 

overheid, dient transparant over de reden en het gebruik van deze data gecommuniceerd te 

worden (Registered nurses association of Ontario, 2005). 

 

- Na implementatie van een systeem voor werklastmeting dienen voldoende middelen 
geïnvesteerd te worden voor educatie en ondersteuning van het systeem (Registered nurses 
association of Ontario, 2005).  
 

- Het systeem moet gebaseerd zijn op de expertise van de medewerker en indien mogelijk het 
perspectief van de patiënt meenemen (bijv. aan welke taken hechten zij veel belang). De 
werklastmeting moet een reflectie zijn van het werk, m.a.w. de basis van het werk is het 
vertrekpunt bij het ontwikkelen van een instrument. Hiernaast mag de meting zo weinig 
mogelijk extra werklast met zich meebrengen. Tot slot dient een duidelijk aangetoonde 
validiteit en betrouwbaarheid aanwezig te zijn (SWRB, 2013; Registered nurses association of 
Ontario, 2005). 
 

- Het moet flexibel te hanteren en te implementeren zijn. Constante kritische reflectie blijft 
noodzakelijk om de classificatie telkens aan te passen aan de noden van de patiënten en aan 
de richting die de praktijk dient uit te gaan (Registered nurses association of Ontario, 2005; 
Jackson & Segal, 2002).  
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Bedenkingen 

Hiernaast worden ook bedenkingen bij werklastmetingen omschreven: 

- Systemen voor werklastmeting binnen het sociaal werk lijken zich voornamelijk te beperken 

tot caseload metingen. Er worden hierbij echter verschillende problemen in uniformiteit van 

de meting gevonden. Zo wordt de term ‘case’ niet altijd op dezelfde manier gedefinieerd, 

wordt er veel verschil in complexiteit van de cases gevonden en in de verantwoordelijkheden 

die sociaal werkers hierin opnemen (Baginsky et al., 2010). 

 

- Tegenstanders van werklastmetingen vinden dat het werkveld te complex is om te 

classificeren en het zou mogelijkheden tot vernieuwing tegengaan (Jackson & Segal, 2002).  

 

- Er bestaan verschillende systemen voor werklastmeting, met een verschillende kwaliteit, 

waardoor vergelijk van data tussen verschillende systemen moeilijk wordt (Registered nurses 

association of Ontario, 2005).  

 

- Op momenten van besparingen, waarbij hetzelfde werk door minder personeel opgenomen 

dient te worden, kan het moeilijk zijn om data bij te houden. Zeker indien de noodzakelijke 

systemen onvoldoende toegankelijk zijn. Indien verpleegkundigen de uitkomsten van hun 

inspanningen onvoldoende zien, kan dit een effect hebben op de betrouwbaarheid en 

volledigheid van de bijgehouden gegevens. Werklastmetingen worden vaak gepercipieerd als 

bijkomende administratie – zeker indien de verpleegkundige niet meegewerkt heeft aan de 

ontwikkeling van het werklastsysteem -, i.p.v. de ondersteuning van de professionele 

omgeving (Registered nurses association of Ontario, 2005). 
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3. De ontwikkelde methodiek voor werklastmeting 

3.1. De RAFAELA methode 
 

In Finland werd begin jaren negentig een studie gestart naar de ontwikkeling van een modern en 

gevalideerd patiënten classificatiesysteem. Dit vanuit een ervaring van een gebrek aan 

verpleegkundigen en financiële middelen, alsook vanuit een grote hoeveelheid aan patiënten noden. 

De RAFAELA methode is in Finland een wijdverspreid systeem voor het nagaan van het aantal 

noodzakelijke verpleegkundigen per afdeling in ziekenhuizen. Hiervoor werden twee bestaande 

instrumenten gecombineerd. Zo wordt de dagelijkse verpleegintensiteit nagegaan met het OULU 

patiënt classification instrument (OPC) en de optimale verpleegintensiteit door middel van de 

professional assessment of optimal nursing care intensity level (PAONCIL). Door het gebruik van deze 

twee instrumenten kan de huidige werkintensiteit afgewogen worden tegenover de optimale 

werkintensiteit. Tot slot wordt ook rekening gehouden met de beschikbare humane middelen (Rauhala 

& Fagerström, 2004).  

De RAFAELA methode wordt in zes stappen uitgewerkt: 

1. OPC: de huidige verpleegintensiteit wordt nagegaan. Iedere verpleegkundige dient dagelijks 

zijn patiënten te classificeren aan de hand van het voorkomen van verschillende 

verpleegactiviteiten.  

2. Dagelijkse beschikbare verpleegmiddelen worden in kaart gebracht. Dit is het totaal aantal 

verpleegkundigen die op die dag de patiënten op een afdeling verzorgd hebben. 

3. De verpleegintensiteit per dag wordt bepaald. Dit is de verpleegintensiteit (OPC)/de dagelijkse 

verpleegmiddelen. 

4. POANCIL: de optimale verpleegintensiteit wordt nagegaan door gedurende een drietal weken 

om de twee jaar dit instrument in te vullen. De verpleegkundigen worden gevraagd om 

gedurende deze periode aan het einde van hun shift een beoordeling te maken van de 

werkintensiteit. 

5. De OPC waarde per dag wordt vergeleken met de PAONCIL waarde voor diezelfde dag. Op 

basis van lineaire regressie wordt de optimale verpleegintensiteit per verpleegkundige voor 

die afdeling vastgelegd. Wanneer de OPC punten voor de dagelijkse werkintensiteit 15% boven 

of onder dit optimale punt liggen, dan valt dit nog binnen de optimale range en kan de 

dagelijkse werkintensiteit als optimaal beschouwd worden. 

6. De dagelijkse verpleegintensiteit per verpleegkundige kan nu vergeleken worden met de 

optimale verpleegintensiteit voor die afdeling. 

 

3.2. Evaluatie van de RAFAELA methode 
 

Door de vergelijkbare doelstelling, de uitgebreide omschrijving en onderbouwing kan de RAFAELA 

methode mogelijks een basis vormen voor de ontwikkeling van een methodiek voor werklastmeting 

bij sociaal werkers in Belgische ziekenhuizen.  

De RAFAELA methode wenst aan de hand van datacollectie en patiënten classificatie gegevens te 

verzamelen om de beroepsgroep beter te managen en omkaderen. Er werd aangetoond dat de 

methode gebruikt kan worden voor human resource management en allocatie van middelen 

(Fagerström, 2009). Daarnaast kan het door de organisatie gebruikt worden om evaluaties rond 
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outcome, processen en kwaliteit te maken (Fagerström, 2009). 

Het ontwikkelde systeem kent een duidelijk onderbouwd betrouwbaarheids- en valideringsproces 

(Rauhala & Fagerström, 2004; Fagerström, Raino, Rauhala & Nojonen, 2000). Het brengt in sterke mate 

de complexiteit van het werk in kaart, zo is het minder taak georiënteerd, wordt een relatie tussen 

patiënten noden en beschikbaar personeel gemaakt en wordt de huidige situatie tegenover de 

optimale situatie afgewogen. Bovendien is het niet zo tijdrovend en duur als tijdstudies en het is 

toepasbaar in meerdere settingen (Rauhala & Fagerström, 2004). 

Bij de initieel ontwikkelde methode werden geen niet-patiëntgebonden activiteiten of beïnvloedende 

factoren opgenomen. In een later onderzoekstadium werden 12 niet patiënt gerelateerde vragen 

toegevoegd (Rauhala & Fagerström, 2007). 

De ontwikkelde methode kan echter niet zomaar overgenomen worden voor het sociaal werk in 

ziekenhuizen. De sociaal werk praktijk omvat namelijk andere activiteiten dan de verpleegkundige 

praktijk. Ook de noden van de patiënt tegenover het sociaal werk zullen verschillen. Hierdoor is 

patiënten classificatie niet op dezelfde manier mogelijk. 

De RAFAELA methode weegt de verpleegintensiteit af tegenover het aantal verpleegkundigen 

beschikbaar op een afdeling. Voor het sociaal werk is er echter minder variatie in het aantal 

medewerkers voor een afdeling, waardoor input van het aantal medewerkers weinig meerwaarde 

heeft. Het aantal aanwezige sociaal werk uren kan mogelijks meer relevant zijn. 

Een methode als proactief planningsinstrument voor het sociaal werk ontwikkelen, lijkt ook minder 

relevant gezien de onvoorspelbaarheid en variatie in tijd van patiënten noden voor het sociaal werk. 

De dagelijkse registratie van de OPC vraagt wel wat werk. Retrograad – gedurende kortere periodes op 

verschillende momenten - de werkbelasting evalueren als onderbouwing van toekomstige allocatie en 

personeelsondersteuning lijkt meer aangewezen. 

Tot slot wordt de optimale verpleegintensiteit wel in rekening gebracht, maar de wijze van inschatting 

maakt extrapolatie naar het sociaal werk moeilijk. Verpleegkundigen schatten zelf hun 

verpleegintensiteit gedurende enkele weken per jaar in op basis van de kwaliteit die ze aan de patiënt 

kunnen leveren. De verpleegintensiteit van één verpleegkundige is niet doorslaggevend, maar door de 

scores van de verschillende verpleegkundigen in een lineaire regressie op te nemen, wordt de optimale 

verpleegintensiteit voor een afdeling bekomen. Aangezien er meestal slechts één sociaal werker aan 

een afdeling verbonden, zal de optimale werkbelasting op een andere manier in kaart gebracht dienen 

te worden. 

 

3.3. Methodiek voor werklastmeting bij sociaal werkers in Belgische ziekenhuizen 
 

De RAFAELA methode kan gehanteerd worden als uitgangspunt voor de ontwikkeling van een 

instrument voor werklastmeting bij sociaal werkers in ziekenhuizen. De methode heeft echter heel wat 

aanpassingen nodig om toepasbaar te zijn voor ziekenhuis sociaal werkers, waardoor enkel validatie 

van de methode op deze doelgroep onvoldoende is. 

De resultaten uit eerder onderzoek naar sociaal werk in ziekenhuizen kunnen meegenomen worden in 

de te ontwikkelen methodiek. Het takenpakket van de sociaal werker, met zowel patiëntgebonden - 

als niet patiëntgebonden activiteiten, werd in kaart gebracht. Hiernaast werden beïnvloedende 

factoren op de werklast bepaald. Hierbij kwamen de patiënt en de afdeling als belangrijkste items naar 

voor (De Bodt et al., 2012; Desmet et al., 2014). Het inzetten van de taken gelinkt aan de patiënt van 

de sociaal werker werd nog niet onderzocht.  
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Het achterliggende idee van de RAFAELA methode in combinatie met de bevindingen uit eerder 

onderzoek kunnen in een methodiek voor werklastmeting bij sociaal werkers in ziekenhuizen 

uitgewerkt worden (Zie figuur 1). Deze methodiek is een combinatie van classificatie van de 

gehospitaliseerde patiënt van de sociaal werker, minimale tijdsregistratie van zowel patiëntgebonden 

als niet patiëntgebonden activiteiten en beïnvloedende factoren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De uitgangspunten bij de ontwikkeling van deze methodiek zijn: 

- De werkbelasting omvat de activiteiten die een sociaal werker binnen de voorhanden tijd op 

kan nemen. 

- Toename of afname van de complexiteit van een bepaalde situatie zal een stijging of afname 

van de nodige activiteiten en bijgevolg de nodige tijdsinvestering met zich meebrengen. 

Aangezien er geen concrete maten voor de complexiteit van de patiënt op het sociaal werk 

gekend zijn, wordt ingeschat dat op basis van de tijdsinvestering uitspraken over de 

complexiteit van een situatie gemaakt kunnen worden.  

- Het voorkomen van het aantal situaties per complexiteitsniveau en de hieraan gekoppelde 

vereiste tijd maakt het mogelijk om na te gaan of deze in verhouding is met de huidige 

voorhanden sociaal werk tijd.  

- Zowel het voorkomen van de risicokenmerken2 als het in kaart brengen van de tijdsinvestering 

worden enkel meegenomen voor de periode waarbinnen de werklastmeting plaats vond. 

                                                           
2 Risicokenmerken omvatten die eigenschappen van een patiënt (demografische kenmerken, eventuele problemen of 

beperkingen en de interventies van de sociaal werker) die de complexiteit van de patiënt op het sociaal werk bepalen. 

Iedere categorie van complexiteit bevat een vereiste tijdsinvestering die in betreffende patiënten 

situaties geïnvesteerd dient te worden. 

Het voorkomen van risicokenmerken - gelinkt aan de patiënt-  bepaalt of een patiënt meer of minder 

complex is voor het sociaal werk in ziekenhuizen. 

Op basis van de risicokenmerken wordt een patiënt ingedeeld in een categorie van complexiteit: 

eenvoudig, doorsnee, moeilijk, complex 

Indien de effectieve huidige tijdsinvestering in een patiënten situatie sterk afwijkt van de vereiste 

tijdsinvestering, kan er een probleem zijn in de werkbelasting van de sociaal werker. 

Om meer informatie en nuancering te verkrijgen rond de objectieve werkbelasting en de 

gepercipieerde belasting van de sociaal werker dienen ook beïnvloedende factoren, niet 

patiëntgebonden activiteiten en tijdsinvestering in niet sociaal werk gebonden activiteiten mee in 

kaart gebracht te worden. 

Figuur 1: schematische voorstelling van de methode om de werklast van sociaal werkers in ziekenhuizen te bepalen 
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Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de complexiteit van de patiënt binnen een opnameperiode 

variabel is3 en dat er telkens een mix van patiënten op vlak van complexiteit aanwezig is. Door 

metingen op verschillende momenten in het jaar, wordt een realistische afspiegeling van de 

volledige werking gemaakt en kan de werklastmeting in tijd beperkt worden.  

Meer concreet vertrekt deze methodiek van een indeling van patiënten op basis van risicokenmerken 

in een categorie van complexiteit op het sociaal werk. Aan een categorie wordt een vereiste tijd 

gekoppeld. Door afweging van de huidige tijdsinvestering in de patiënt en de vereiste tijdsinvestering 

wordt een indicatie voor werkbelasting verkregen. Een lagere huidige tijdsinvestering dan de vereiste 

tijdsinvestering kan wijzen op een te hoge werkbelasting waardoor niet alle noodzakelijke activiteiten 

binnen de voorhanden tijd opgenomen kunnen worden. Door aanvulling van niet patiëntgebonden 

beïnvloedende factoren en activiteiten wordt een objectiever beeld van de belasting van de sociaal 

werker verkregen, wat verder kwalitatief uitgediept kan worden in een gesprek tussen leidinggevende 

en sociaal werker. 

                                                           
3 bijv. veel complexiteit bij aanvang van opname, maar naarmate de opname vordert en stabiliseert kan de complexiteit 

afnemen. Op het moment van ontslag van de patiënt kan de complexiteit opnieuw toenemen 
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4. Organisatie en uitvoering van het onderzoek 
 

Hieronder wordt het onderzoeksteam en de doorlopen stappen om de methodiek en tool te kunnen 

verwezenlijken, omschreven.  

 

4.1. Onderzoeksteam 
 

Dit onderzoek is erkend en gesubsidieerd vanuit de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de 

Voedselketen en Leefmilieu en werd uitgewerkt vanuit het UZ Gent. Inhoudelijk bestond het team uit 

een projectleider, supervisor en een coördinator.  

 Onderzoeksteam:  

o Projectleider: Patricia Fruyt 

o Supervisor: Griet De Bodt 

o Coördinator: Marieke Desmet 

De projectleider en de supervisor 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 coördinator vormde het aanspreekpunt voor de deelnemende ziekenhuizen. Zij stond in voor de 

algemene organisatie, coördinatie en opvolging van het onderzoek. Verder stond zij in voor de 

voorbereidingen, het uitwerken van de literatuurstudie, het opmaken van vragenlijsten, handleidingen 

en andere instrumenten, het analyseren van bevraagde data, het opmaken van analysetabellen en het 

rapporteren van de resultaten.  

Er was geen Franstalige onderzoek equipe, maar alle documenten voor de experten en de 

implementatie van de tool - voorgelegd in Nederlandstalige ziekenhuizen - werden naar het Frans 

vertaald en ook voorgelegd in Franstalige ziekenhuizen. 

Voor de methodologische uitwerking en statistisch advies werd beroep gedaan op prof. dr. Ann Van 

Hecke en dr. Dries Myny - verbonden aan de afdeling Verplegingswetenschappen van de vakgroep 

maatschappelijke gezondheidskunde – en op dr. Ellen Deschepper - van de cel biostatistiek - van de 

universiteit Gent. 

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

 

4.2. Onderzoeksverloop 
 

Hieronder wordt het schematisch overzicht van het verloop van het onderzoek sociaal werk in kaart 

gebracht, gegeven (zie figuur 2). Het eerste onderzoeksdeel – dat liep van 2009 t.e.m. 2013 – werd 

omschreven in twee eerdere rapporten (De Bodt et al., 2012; Desmet et al., 2014). De volgende 

onderzoeksdelen worden in dit rapport verder omschreven. 

Figuur 2: Schematische weergave van de stappen in het onderzoek sociaal werk in kaart gebracht 
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5.  Methode 
 

In dit hoofdstuk worden de verschillende stappen omschreven die geleid hebben tot de ontwikkeling, 

implementatie en evaluatie van de methodiek en tool voor werklastmeting bij sociaal werkers in 

ziekenhuizen.  

 

5.1. Keuzes bij de ontwikkeling van de methodiek voor werklastmeting 
 

Bij de uitwerking van de methodiek (zie blz. 15-17) dient over de focus nagedacht te worden. Gezien 

de voorhanden onderzoeksperiode beperkt in tijd is, dienen keuzes naar efficiëntie en onderzochte 

domeinen gemaakt te worden.  

- Dataverzameling zal omwille van efficiëntie in eerste instantie enkel binnen het UZ Gent 

plaatsvinden. Dit geeft een grote tijdswinst o.a. door de kennis en toegankelijkheid van het 

patiëntendossier – essentieel voor de dossierstudie - door de onderzoekers. Enerzijds wordt 

hierdoor de kans op generaliseerbaarheid van de methodiek naar andere ziekenhuizen 

verlaagd. Anderzijds wordt vermoed dat de brede scope aan patiënten in een universitair 

ziekenhuis het generaliseren naar een algemeen ziekenhuis vereenvoudigt in tegenstelling tot 

het vertrekken vanuit data uit een algemeen ziekenhuis. Om verder aan de 

generaliseerbaarheid tegemoet te komen, worden zoveel mogelijk sociaal werkers uit andere 

ziekenhuizen betrokken bij de beoordeling en inschatting van de verzamelde data.  

 

- Verder dient het in kaart brengen van de werklast beperkt te worden tot één specifiek 

afgebakend deel van de werking van de sociaal werker. Er wordt geopteerd om in eerste 

instantie enkel de werkbelasting door gehospitaliseerde patiënten in kaart te brengen. Dit is 

namelijk een duidelijk afgebakend en te onderzoeken deel van de werking van de sociaal 

werker. Door het bestaan van een – zij het sterk verouderde – normering op hospitalisatie 

afdelingen, kan onderzoek bij gehospitaliseerd patiënten gehanteerd worden als een mogelijk 

vertrekpunt voor de evaluatie van de normering van het sociaal werk in ziekenhuizen. 

De werkbelasting door ambulante patiënten, patiënten in daghospitalisatie en door aspecten 

gerelateerd aan de sociaal werk context kunnen in dit onderzoek nog niet mee opgenomen 

worden. 

 

- Tot slot wordt vertrokken vanuit de huidige patiëntenpopulatie van de sociaal werker. Er 

wordt echter vermoed dat sociaal werkers momenteel niet alle patiënten bereiken die nood 

hebben aan een sociaal werk interventie. De werkelijke vraag aan sociaal werk – en bijgevolg 

de werkelijke werkbelasting van het sociaal werk – kan hierdoor niet in zijn volledigheid in 

kaart gebracht worden. 

 

 

 

5.2. Registratie 
 

In een eerste fase dienden patiënten gegevens verzameld te worden om na te gaan welke factoren de 
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complexiteit van de patiënt op het sociaal werk bepalen. Verder werden patiënten situaties verzameld 

om te kunnen vergelijken met andere ziekenhuizen en om de complexiteit en vereiste tijd in te kunnen 

laten schatten door experten sociaal werk. 

De gegevens werden verzameld aan de hand van een registratie bij sociaal werkers in het UZ Gent. 

 

5.2.1. Ethische goedkeuring 
 

Gezien patiënten gegevens in het onderzoek gebruikt worden en toegang tot de Elektronische 

PatiëntenDossiers (EPD) verkregen diende te worden, werd het onderzoek voorgelegd aan en 

goedgekeurd door het Ethisch comité.  

Gezien de medewerking van verschillende sociaal werkers gevraagd zou worden, werd ook het Basis 

Overleg Comité (BOC) op de hoogte gebracht van het onderzoek. 

 

5.2.2. Steekproef selectie 
 

Van de 45 sociaal werkers werkzaam binnen de sociale dienst patiënten van het UZ Gent, werd aan 18 

sociaal werkers deelname in de registratie gevraagd.  

De selectie van de deelnemende sociaal werkers gebeurde door inschatting van het onderzoeksteam, 

waarbij rekening gehouden werd met de verpleegeenheid waaraan de sociaal werker verbonden was. 

De betrokken verpleegeenheden dienden een zo divers mogelijke patiëntenpopulatie te omvatten 

(acuut, chronisch, heelkundig, interne geneeskunde, geriatrie, pediatrie, psychiatrie, revalidatie,…). 

Poliklinieken werden niet opgenomen, aangezien de focus op gehospitaliseerde patiënten ligt. 

 

5.2.3. Informatie 
 

Alle 45 sociaal werkers namen deel aan een informatiesessie rond het onderzoek. De 18 geselecteerde 

deelnemers ontvingen meer gedetailleerde informatie dan de niet deelnemende sociaal werkers. Aan 

het einde van de informatiesessie werd deelname aan de sociaal werkers gevraagd. Zeventien van de 

18 sociaal werkers ondertekenden het toestemmingsformulier (zie bijlage 2). 

De verantwoordelijke artsen, sectorverantwoordelijken, hoofdverpleegkundigen en relevante 

anderen ontvingen een informatiebrief om hen op de hoogte te brengen van de patiëntgebonden 

registraties op hun verpleegeenheid (zie bijlage 2). 

 

 

5.2.4. Registratie 
 

Vanuit de resultaten van het onderzoek ‘sociaal werk in kaart gebracht’ (De Bodt et al., 2012; Desmet 

et al., 2014) en op basis van brainstorm binnen het onderzoeksteam werd nagegaan welke informatie 

en op welke wijze gegevens verkregen dienden te worden bij de sociaal werkers in het UZ Gent.  
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Er werd geopteerd om gegevens te verzamelen met een zelfregistratie techniek. De doelstelling was 

om inzicht te verkrijgen in de kenmerken van de patiënt en de interventies van sociaal werkers bij de 

betreffende patiënt. Sociaal werkers hebben zelf meer zicht op hun werk en de nuances hierin, die 

door een observator mogelijks niet opgemerkt zouden worden. Verder was werken met observatoren 

voor een directe tijdsmeting niet mogelijk omwille van de kostprijs en het beperkte tijdskader.  

Om deze gegevens bij te houden en te gebruiken voor het onderzoek, dienden de sociaal werkers aan 

de patiënten - die op dat moment op de betrokken verpleegeenheden gehospitaliseerd waren – of hun 

vertegenwoordiger het onderzoek uit te leggen en toestemming voor inzage door het onderzoeksteam 

in hun dossier te verkrijgen. Hiervoor werd een informatiebrief en een toestemmingsformulier in het 

Nederlands (zie bijlage 2), Frans, Engels en Turks opgesteld.  

Voor de zelfregistratie werd een registratieformulier en handleiding ontwikkeld (zie bijlage 3). Het 

formulier werd in Excel opgemaakt. Dagelijks dienden de sociaal werkers de registratieformulieren aan 

het onderzoeksteam te bezorgen.  

Voor de patiënten waar toestemming verkregen werd, noteerden de sociaal werkers per dag en per 

verpleegeenheid de tijdsinvestering per kerntaak en het voorkomen van beïnvloedende factoren bij 

deze patiënt op blad 1 van het registratieformulier ‘patiëntgebonden activiteiten en patiëntgebonden 

beïnvloedende factoren’. De tijdsinvestering - in alle niet deelnemende patiënten en in niet 

patiëntgebonden activiteiten - werd per dag op blad 2 de ‘checklist beïnvloedende factoren en niet 

patiëntgebonden activiteiten’ bijgehouden (Zie bijlage 3). 

 

5.3. Risicokenmerken: Deel 1 
 

Risicokenmerken omvatten die eigenschappen van een patiënt (demografische kenmerken, eventuele 

problemen of beperkingen en de interventies van de sociaal werker) die de complexiteit van de patiënt 

op het sociaal werk bepalen.  

Op basis van brainstorm en literatuuronderzoek werden 83 items omschreven die mogelijks een 

risicokenmerk voor de complexiteit van de patiënt op het sociaal werk kunnen zijn (zie bijlage 4).  

Naast de risicokenmerken werd er gezocht naar een passende maat om de complexiteit van de patiënt 

op het sociaal werk uit te drukken. Vanuit literatuur kon geen geschikte maat gevonden worden. Er 

werd na overleg met prof. dr. Van Hecke en prof. dr. Myny4 alsook na bijkomende statistische analyse 

vanuit gegaan dat de totale tijdsinvestering per patiënt het best de complexiteit van de patiënt op het 

werk voor de sociaal werker benadert.  

De 83 kenmerken verkregen voor 323 patiënten - die tijdens de registratieperiode in het onderzoek 

geïncludeerd werden – werden in een dataset verzameld. Enkele van deze gegevens werden 

geregistreerd, de overige gegevens konden uit het Elektronisch PatiëntenDossier (EPD) of na bevraging 

van de begeleidende sociaal werker verkregen worden. 

De dataset werd in SPSS 22 geïmporteerd, waar nagegaan werd welke kenmerken goede voorspellers 

zijn voor de complexiteit van de patiënt op het sociaal werk. Hiervoor werden de kenmerken met een 

meervoudige lineaire regressie5 afgewogen tegenover de totale tijdsinvestering. Aangezien niet 

                                                           
4 Vakgroep maatschappelijke gezondheidskunde van de universiteit Gent  
5 Meervoudige lineaire regressie is een statistische analyse waarbij een uitkomst (= de totale tijdsinvestering) voorspeld wordt 

op basis van een lineaire combinatie van twee of meer voorspellende variabelen (= de risicokenmerken). Op basis van de 
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voldaan was aan de voorwaarde van een normaal verdeling van de tijdsinvestering werd deze 

logaritmisch getransformeerd6. 

Het doorlopen proces voor de meervoudige lineaire regressie wordt hieronder stap voor stap 

omschreven: 

 Alle categorische variabelen werden gedummiecodeerd 

 Foutieve data en constante variabelen werden uit het model verwijderd. Dit waren negen 

variabelen: ernstige medische diagnose, oudermishandeling, palliatie/overlijden, seksuele 

agressie, verkeersongeval, wiegendood, fonds beroepsziekte, fonds arbeidsongevallen, 

medische kaart 

 Multicollineariteit werd nagegaan waarna verblijfsduur per afdeling, verblijfsstatuut en 

geweldpleging uit het model verwijderd werden 

 Er werd een meervoudige lineaire regressie met Enter methode uitgevoerd waarbij de overige 

71 kenmerken afgewogen werden tegenover de logaritmische totale tijdsinvestering 

Door onvoldoende resultaten – omwille van het grote aantal mogelijke voorspellende variabelen in 

het model - werd advies ingewonnen bij dr. Deschepper7. Op basis van dit advies werden extra analyses 

ondernomen (Zie 5.6 blz.26). 

5.4. Patiënten situaties 
 

Om een omschrijving van een patiënt met de ondernomen interventies door een sociaal werker, in 

een later stadium voor te kunnen leggen aan experten, dienen patiënten situaties uitgeschreven te 

worden. 

Na de registratieperiode werd aan de sociaal werkers (UZ Gent) gevraagd om een voor hen 

eenvoudige, doorsnee, moeilijke en complexe patiënten situatie aan te geven met hierbij een 

motivatie.  

Vanuit deze selectie werd geopteerd om ongeveer 40 situaties uit te schrijven. Zo konden verschillende 

situaties rond eenzelfde medische discipline uitgeschreven worden, zonder overmatig veel experten8 

nodig te hebben om de patiënten situaties te beoordelen. Om bij de verdere bevragingen rond de 

vergelijkbaarheid van de patiënten situatie, de complexiteit en de vereiste tijdsinvestering voldoende 

beoordelingen per patiënten situatie te bekomen, wordt ingeschat dat iedere situatie door minimaal 

vijf experten nagelezen dient te worden. 

De patiënten situaties werden telkens volgens onderstaand stramien uitgeschreven: 

- Identificatie van de sociaal werker: Werkregime, anciënniteit en afdeling van tewerkstelling 

van de sociaal werker die deze patiënt begeleidt. 

- Aanmelding en verloop: korte omschrijving van de aanleiding tot opname op de afdeling en 

de aanmelding bij de sociaal werker 

                                                           
uitkomst kan nagegaan worden welke combinatie van voorspellende variabelen in één model het best de uitkomst 
voorspellen. 
6 Een logaritmische transformatie is een manier om een verdeling die rechts scheef is te normaliseren. Hiervoor wordt een 

logaritme op de kwantitatieve variabele berekend. 
7 Cel biostatistiek van de universiteit Gent 

8 Een expert wordt gezien als iemand met zowel praktische als theoretische expertise rond het sociaal werk in ziekenhuizen. 
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- Patiënten kenmerken: specifieke anamnestische kenmerken van de patiënt zoals het geslacht, 

de woon- en werksituatie van de patiënt, eventuele problemen van de patiënt (financieel, 

psychosociaal,…) 

- Interventies sociaal werk: De activiteiten die de sociaal werker op deze afdeling voor deze 

patiënt opgenomen heeft tijdens de registratieperiode. 

- Beïnvloedende factoren op het werk van de sociaal werker: Eventuele factoren gelinkt aan 

de specifieke patiënt die een invloed hebben op de werking van de sociaal werker. 

 

 

5.5. Experten 
 

Om na te gaan of de patiënten situaties uit het UZ Gent op vlak van patiënten profiel, complexiteit en 

tijdsinvestering in de patiënt vergelijkbaar met deze in andere universitaire en in algemene 

ziekenhuizen zijn, werd aan sociaal werkers en dienstverantwoordelijke sociaal werk gevraagd om deel 

te nemen aan het onderzoek. 

Alle Belgische algemene en universitaire ziekenhuizen werden hiervoor aangeschreven. Aan de 

experten werd gevraagd om patiënten situaties te beoordelen in drie vragenlijsten rond: 1) de 

vergelijkbaarheid met de situaties uit het eigen ziekenhuis, 2) de complexiteit en 3) de vereiste 

tijdsinvestering. 

Om de patiënten situaties door vijf verschillende experten te kunnen laten beoordelen en om 

maximum vijf patiënten situaties per expert voor te leggen – om de expert niet te veel te belasten – 

werd vooropgesteld om ongeveer 200 experten te kunnen rekruteren. 

De 138 sociaal werkers die uiteindelijk bevestigden om deel te nemen aan het onderzoek werden op 

een kick-off bijeenkomst uitgenodigd. 

Rekening houdend met een maximale beoordeling van de patiënten situaties – en hierbij eventuele 

uitval van experten – en een minimale belasting van de experten, ontvingen de Nederlandstalige 

experten drie tot vier patiënten situaties. De Franstalige experten ontvingen telkens vier tot vijf 

patiënten situaties. Aangezien de experten de doorgestuurde situaties zich eigen gemaakt hebben, 

werd per vragenlijst zoveel als mogelijk dezelfde patiënten situatie aan de experten bezorgd. 
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5.5.1. De vergelijkbaarheid, duidelijkheid en helderheid van de patiënten situaties 
 

De 43 patiënten situaties werden aan de 138 experten voorgelegd. Bij het verdelen van de patiënten 

situaties werd rekening gehouden met de specifieke expertise van de sociaal werker. Er werd een mix 

beoogd van meer en minder ervaren experten met de specifieke patiënten situatie, zodat de situatie 

vanuit verschillende standpunten bekeken kon worden. 

Na het grondig nalezen van de situatie werd gevraagd een vragenlijst rond de vergelijkbaarheid, 

duidelijkheid en helderheid van de patiënten situaties in te vullen (vragenlijst zie bijlage 6). 

De vragenlijst had twee doelen: 

- Nagaan of de patiënten situaties ook vergelijkbaar zijn met de patiënten situaties in een ander 

ziekenhuis dan het UZ Gent 

- Nagaan of de patiënten situaties volledig en duidelijk omschreven zijn. 

De Excel vragenlijst en een werkwijze werden via mail naar de experten doorgestuurd (zie bijlage 6). 

Gezien de vragenlijst tijdens de vakantieperiode gestuurd werd, werd een responstijd van drie weken 

voorzien. 

Waar nodig werden de patiënten situaties op basis van de verkregen feedback aangepast en opnieuw 

voorgelegd aan de experten met de vraag of de situaties in de nieuwe vorm op voldoende wijze 

omschreven waren. Bij een negatief antwoord werden de situaties verder aangepast. 

In de analyse werd naast de algemene resultaten, nagegaan of er een verschil in vergelijkbaarheid is 

tussen algemene en universitaire ziekenhuizen en tussen Nederlandstalige en Franstalige 

ziekenhuizen. Hiervoor werd een Chi kwadraattest gehanteerd. 

 

5.5.2. De complexiteit van de patiënten situaties 
 

De vragenlijst complexiteit werd in jotform opgemaakt. De link naar de vragenlijst (zie bijlage 7), een 

korte werkwijze, de patiënten situaties en een lijst met mogelijke bijkomende items van complexiteit 

(zie bijlage 7) werd naar de experten doorgestuurd. Bij het verdelen van de patiënten situaties werd 

zoveel mogelijk een match tussen de expertise van de sociaal werker en de specificiteit van de 

patiënten situatie beoogd. Na het nalezen werd gevraagd de vragenlijst in te vullen.  

De vragenlijst had volgende doelen: 

- Nagaan hoe complex elke patiënten situatie is voor het werk van een sociaal werker 

- Nagaan wat de complexiteit op het sociaal werk bepaalt 

- Nagaan of er bijkomende risicokenmerken voor complexiteit zijn (anders dan de 14 significante 

en randsignificante kenmerken bekomen via statistische analyse) 

Er was een responstijd van twee weken voorzien. 
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5.5.3. De vereiste tijdsinvestering van de patiënten situaties 
 

Bij een derde bevraging werden de 43 situaties opnieuw zoveel als mogelijk onder dezelfde experten 

verdeeld. Er werd hen een vragenlijst met kerntaken en interventies van het sociaal werk in 

ziekenhuizen die in de patiënten situaties omschreven waren, voorgelegd. Er werd gevraagd om per 

interventie aan te geven hoeveel tijd (in minuten) in deze situatie geïnvesteerd dient te worden. 

De vragenlijst had als doel om een vereiste tijdsinvestering per patiënten situatie voor de omschreven 

interventies te bepalen. 

Een vragenlijst en de patiënten situaties werden in een Excel document – samen met een definiëring 

van de interventies sociaal werk - naar de experten gestuurd (zie bijlage 8). Er werd een responstijd 

van twee weken voorzien. 

Door verlofperiode en ziekte werden 15 patiënten situaties echter door 3 of minder experten 

beoordeeld. Hiervoor werd uiteindelijk nog een bijkomende week responstijd voorzien. 

 

5.6. Risicokenmerken: Deel 2 
 

Op basis van de bevindingen uit de drie bevragingen, werden de risicokenmerken opnieuw 

geanalyseerd. Op dat moment bleek het namelijk nog niet mogelijk om op basis van de gehanteerde 

methoden en de geïdentificeerde risicokenmerken een onderbouwde formule uit te werken voor het 

bepalen van de categorie van complexiteit van een patiënten situatie. Om de risicokenmerken zo 

correct mogelijk te identificeren en hier een formule voor complexiteit op te kunnen baseren werd 

herhaaldelijk advies ingewonnen bij dr. Deschepper. Op basis van dit advies werden volgende stappen 

doorlopen:  

1) Naast de huidige tijdsinvestering in een patiënten situatie is nu ook de vereiste tijdsinvestering 

gekend. De vereiste tijdsinvestering wordt door de inschatting door de experten gezien als de 

gouden standaard. Aangezien het de bedoeling is om de optimale werkbelasting op een 

afdeling na te gaan, is het aangewezen om de 83 risicokenmerken in te schatten tegenover de 

vereiste tijdsinvestering. Hiervoor werd de meervoudige lineaire regressie herhaald.  

2) Voor de afweging van de risicokenmerken tegenover de vereiste tijdsinvestering konden enkel 

de 43 patiënten situaties gebruikt worden. Dit aangezien enkel deze situaties voorgelegd 

werden aan de experten en voor deze een vereiste tijd bepaald werd. Het aantal cases was 

hierdoor te laag om correcte resultaten op basis van een meervoudige lineaire regressie te 

verkrijgen. 

Bij het nadenken over de gepaste statistische methode werd eerst nagegaan of een mixed 

models analyse9 opgenomen kon worden waarbij vertrokken werd van alle inschattingen van 

de vereiste tijd per patiënten situatie i.p.v. de 43 patiënten situaties. Dit bleek echter geen 

gepaste methode om uiteindelijk de patiënten situatie in een categorie van complexiteit in te 

delen. 

                                                           
9 Een mixed models analyse is een statistische methode die verschillende methoden in één verwerking combineert. Het wordt 

gebruikt om herhaaldelijke metingen van een zelfde casus te analyseren (cf. de verschillende inschattingen van een zelfde 
patiënten situatie). Een standaard regressie kan hier niet gebruikt worden, aangezien er niet van uitgegaan kan worden dat 
de verschillende metingen onafhankelijk zijn van elkaar. Het gebruik van verschillende methodes maakt het enerzijds mogelijk 
om rekening te houden met correlaties van metingen bij een zelfde casus, en anderzijds ook rekening te houden met 
specifieke kenmerken. 
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Er werd dan ook geopteerd – o.a. in het vooruitzicht om een formule tot inschatting van de 

categorie van complexiteit te bekomen – om een discriminant analyse10 voor de verdere 

analyses te hanteren. 

3) Ook het non parametrische equivalent van de discriminant analyse – de tree classification11 – 

werd nagegaan, aangezien deze minder beïnvloed wordt door het lage aantal cases. Ook op 

basis van de tree classification kan een formule ontwikkeld worden voor indeling van de 

situaties in categorieën van complexiteit. Aangezien de resultaten uit de discriminantanalyse 

voldoende bevonden werden en sterker zijn dan de non parametrische test, werd geopteerd 

de formule te baseren op de discriminantanalyse en niet verder te gaan met de tree 

classification. 

4) Uit de eerste resultaten bleek een herevaluatie van het aantal te hanteren categorieën 

noodzakelijk. Er werd nagegaan hoe de vier categorieën (eenvoudig, doorsnee, moeilijk en 

complex) herleid konden worden tot drie categorieën.  

5) Aangezien 83 risicokenmerken teveel was voor de discriminantanalyse, werden de meest 

relevante risicokenmerken geselecteerd om verder te analyseren. De relevantie werd bepaald 

op basis van de bevindingen uit de vragenlijst complexiteit, feedback van de experten, 

afbakening tot de louter patiëntgebonden kenmerken (dus geen werkregime of anciënniteit 

van de sociaal werker) en overleg met dr. Deschepper. 

Naar timing liep de analyse ongeveer gelijktijdig met de implementatieperiode voor werklastmeting. 
De finale risicokenmerken werden pas nadien bekomen. Hierdoor waren 6 risicokenmerken12 niet in 
de tool voor werklastmeting opgenomen. Deze werden nadien bij de betrokken sociaal werkers 
bevraagd. Niet alle aanvullingen konden echter beantwoord worden of werden terug ontvangen. 
Hierdoor ontstonden er missing data, waardoor een categorie voor complexiteit voor deze patiënten 
situaties niet berekend kon worden. Bij verder gebruik van de tool zal dit probleem zich niet voordoen, 
aangezien missing data niet mogelijk zullen zijn. 

Een zevende bijkomende variabele – het inkomen van de patiënt – werd later als risicokenmerk 

geïdentificeerd en kon omwille van de te grote tijdspanne tussen het begeleiden van de patiënt en het 

navragen van de variabele, niet meer door de sociaal werkers aangevuld worden. Om de categorie van 

complexiteit toch te kunnen berekenen, werd overlegd met dr. Deschepper. Ofwel diende de formule 

aangepast te worden, ofwel kon een eigen inschatting van het inkomen van de patiënt gemaakt 

worden. Aangezien dit probleem in de toekomst niet meer zou mogen voorkomen, werd geopteerd 

om voor de inschatting van deze patiënten situaties een eigen inschatting van het inkomen te maken. 

Deze inschatting werd gebaseerd op het voorkomen van andere informatie rond de patiënt zoals de 

werksituatie voor opname en het statuut van arbeidsonderbreking. Indien de patiënt voor opname 

werkende of gepensioneerde was, of op primaire arbeidsongeschiktheid of invaliditeit stond, werd 

ingeschat dat er een inkomen was. Indien de patiënt voor opname werkloos/niet werkende was en er 

geen arbeidsongeschiktheid was, werd er vanuit gegaan dat er geen inkomen was. Indien de patiënt 

student/niet schoolplichtig was en tussen de leeftijd van 0 en 25 jaar was, werd ingeschat dat de 

                                                           
10 Een discriminantanalyse is een statistische methode die het mogelijk maakt te voorspellen tot welke groep een nieuwe 
waarneming behoort op basis van een aantal gegevens.  
11 Een tree classification is een non parametrisch voorspellend model. De voorspellende variabelen worden op verschillende 

niveaus ingedeeld. Ieder niveau met bijkomende voorspellende variabelen deelt een casus verder in tot de meest correcte 
categorie. 
12 Betreffende risicokenmerken: Reden van opname, familiale situatie, het opnemen van een interventie rond het VAPH, het 

opnemen van een interventie rond arbeidsonderbrekingen, het opnemen van een interventie rond juridisch administratieve 
hulpverlening en het opnemen van een interventie rond verblijfsstatus van de patiënt. 
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patiënt niet over een inkomen beschikte. Voor de overige patiënten werd geen inschatting gemaakt 

en werden dus missing data genoteerd. 

 

5.7. Categorieën van complexiteit en vereiste tijd 
 

Op basis van de risicokenmerken en de verkregen formule uit de discriminantanalyse, kon een situatie 

van een gehospitaliseerde patiënt ingedeeld worden in één van de drie categorieën van complexiteit. 

Een tweede stap in de methodiek voor het bepalen van de werkbelasting van de sociaal werkers in 

ziekenhuizen, was het koppelen van een vereiste tijdsinvestering aan de categorieën van complexiteit. 

De drie categorieën van complexiteit en de daaraan – door de experten – gekoppelde vereiste 

tijdsinvestering werden met boxplotten exploratief gevisualiseerd.  

Om een voorspelling van de vereiste tijd per categorie te kunnen maken, werd op basis van de vereiste 

tijd en de drie categorieën van complexiteit een predicted value analyse13 uitgevoerd. Deze geeft een 

duidelijk interval waartussen de tijdsinvestering per categorie vereist wordt te liggen.  

 

5.8. Implementeren van een tool voor werklastmeting 

5.8.1. Ontwikkeling van een tool 
 

In samenwerking met Damasoft bvba werd de ontwikkelde methodiek omgezet in een praktisch 

bruikbare elektronische tool. De tool bestaat uit een registratie en login blad, initieel gevolgd door vijf 

tabbladen: 

- Dagingave 

- Patiënt fiches 

- Beïnvloedende factoren 

- Niet patiëntgebonden activiteiten 

- (niet) gehospitaliseerde patiënten en interdisciplinair overleg 

Na de pilot test werd nog een zesde tabblad toegevoegd: 

- Niet sociaal werk gebonden activiteiten 

In de patiënt fiches dienden sociaal werkers de gehospitaliseerde patiënten tijdens de periode van 

werklastmeting bij te houden. Op basis van deze patiënten werd de werkbelasting bepaald. Om ook 

bijkomende informatie rond de tijdsbesteding en het takenpakket van de sociaal werker te 

verzamelen, dienden de bladen ‘niet patiëntgebonden activiteiten’, ‘(niet) gehospitaliseerde patiënten 

en interdisciplinair overleg’ en ‘niet sociaal werk gebonden activiteiten’ bijgehouden te worden.  

In een deel van de patiënt fiches en in het blad ‘beïnvloedende factoren’ werd meer kwalitatieve 

informatie verzameld. Zo kon meer nuancering rond de werkbelasting per dag aangebracht worden. 

 

 

                                                           
13 Een predicted value analyse is een methode van lineaire regressie waarbij een ongekende waarde voorspeld wordt. 
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5.8.2. Handleiding 
 

Om de gebruiksvriendelijkheid van de tool te verhogen werd een handleiding ontwikkeld (zie bijlage 

12). Het eerste deel bestaat uit een werkwijze. Het tweede deel geeft een definiëring, aangevuld met 

praktische voorbeelden, van alle items die in de tool omschreven staan.  

 

5.8.3. Kladversie 
 

Aangezien sociaal werkers vaak op verplaatsing zijn en niet constant over een computer of een tablet 

beschikken, werd een kladversie van de tool voor werklastmeting ontwikkeld (Zie bijlage 12).  

Deze kladversie is een A4 blad met op de voorzijde de informatie in verband met gehospitaliseerde 

patiënten en op de achterzijde de informatie in verband met (niet) gehospitaliseerde patiënten, 

interdisciplinair overleg, niet patiëntgebonden activiteiten en beïnvloeden factoren. 

Vrijblijvend konden de sociaal werkers dit blad tijdens hun werk meenemen om alle noodzakelijke 

gegevens op in te vullen, zodat aan het einde van de dag de effectieve tool sneller en correcter ingevuld 

kon worden. 

 

5.8.4. Pilot test 
 

Om de gebruiksvriendelijkheid, technische problemen en de haalbaarheid van het invullen van de tool 

na te gaan, werd de tool gedurende 5 werkdagen bij 13 sociaal werkers van het UZ Gent uitgeprobeerd.  

Acht sociaal werkers werden in de eerste plaats gerekruteerd op basis van vrijwillige deelname. Om 

tot voldoende variatie in de werking van de sociaal werkers en het profiel van de sociaal werkers 

(voornamelijk heterogeniteit in leeftijd en ervaring met IT toepassingen) te komen, werden bijkomend 

5 sociaal werkers gevraagd om deel te nemen aan de pilot test. 

Zij namen twee weken op voorhand deel aan een informatie sessie waar voornamelijk de praktische 

werking van de tool voor werklastmeting toegelicht werd. Verder ontvingen zij één week op voorhand 

de handleiding bij de tool voor werklastmeting. Tot slot ontvingen zij één werkdag voor aanvang van 

de pilottest de link naar de tool voor werklastmeting. 

Enkele dagen volgend op het invullen van de tool, werd een groepsevaluatie gehouden. Er werd 

ingeschat dat de groepsevaluatie meer interactie zou opleveren waardoor diepgaander inzicht 

verkregen kon worden in de werking van de tool. Op voorhand werden enkele richtvragen 

doorgestuurd. In de groepsevaluatie werden vragen gesteld rond de infosessie, het gebruik van de 

kladversie, de handleiding, de tool op zich en algemeen de werklastmeting. De richtvragen werden 

hierbij als leidraad gehanteerd (zie bijlage 13). 

Op basis van de feedback werden aanpassingen in de tool en de bijhorende instrumenten gemaakt. 

 

5.8.5. Selectie deelnemende ziekenhuizen 
 

Gezien de voorhanden tijd binnen het onderzoek beperkt was, werd geopteerd om vier ziekenhuizen 
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voor implementatie te selecteren. Aangezien motivatie tot deelname essentieel was voor het slagen 

van de implementatie, werd aan de ziekenhuizen zelf gevraagd om zich kandidaat te stellen voor 

deelname. Zij dienden een inschrijvingsformulier in te vullen met informatie rond het ziekenhuis, een 

persoon die als contactpersoon kon optreden, de sociale dienst van het ziekenhuis, de ICT dienst van 

het ziekenhuis en de motivatie tot deelname. 

Bij de uiteindelijke selectie van de kandidaten werd rekening gehouden met het landsgedeelte van het 

ziekenhuis, de grootte van het ziekenhuis en de sociale dienst, de motivatie van de kandidaat en de 

betrokkenheid van één universitair ziekenhuis. 

Per ziekenhuis werd de deelname van alle sociaal werkers verwacht. Enkel sociaal werkers die geen 

gehospitaliseerde patiënten begeleiden, dienden niet aan de implementatieperiode deel te nemen, 

aangezien hun werkbelasting met de ontwikkelde tool nog niet in kaart gebracht kon worden. 

5.8.6. Implementatie 
 

In de vier deelnemende ziekenhuizen werd aan zoveel als mogelijk sociaal werkers de infosessie rond 

het werken met de tool voor werklastmeting gegeven. De context van het onderzoek werd aangehaald 

en de verschillende onderdelen van de tool werden stap voor stap besproken. Hiernaast vond een 

individueel overleg met de dienstverantwoordelijke plaats om de specifieke werking en opbouw van 

de dienst te verkennen. 

Tijdens de infosessie en het individuele gesprek konden suggesties gegeven worden rond de 

specificiteit van de werking in het eigen ziekenhuis. Zo konden indien nodig individuele aanpassingen 

in de tool gemaakt worden. 

Enkele dagen voor de start van de effectieve implementatieperiode ontvingen de sociaal werkers de 

link naar de tool, de handleiding en de kladversie. Zo konden zij vrijblijvend de nodige informatie al 

doornemen en de tool uitproberen. Alle gegevens ingebracht tijdens deze proefperiode werden gewist 

voor aanvang van de effectieve implementatie periode. 

De drie Nederlandstalige ziekenhuizen startten hun implementatieperiode op 8 juni tot en met 19 juni. 

Het Franstalige ziekenhuis startte één week later (op 15 juni tot en met 26 juni) omwille van de tijd die 

nodig was om de nodige vertalingen in de tool te maken.  

 

5.9. Evalueren van een tool voor werklastmeting 
 

De week volgend op het afsluiten van de implementatieperiode van de tool voor werklastmeting werd 

aan alle sociaal werkers een vragenlijst bezorgd (zie bijlage 14). De vragenlijst werd opgemaakt in 

Jotform en had tot doel de verschillende onderdelen van de implementatie van de tool voor 

werklastmeting te evalueren. 

In het eerste deel van de vragenlijst werd algemeen de periode voor werklastmeting bevraagd. In het 

tweede deel werd per onderdeel van de tool gevraagd of er technische mankementen waren, of het 

duidelijk omschreven was en tot slot of het gebruiksvriendelijk was. 

Een responstijd van twee weken werd voorzien. 
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5.10. Rapporteren van de werkbelasting 
 

De ingebrachte gegevens in de tool voor werklastmeting werden in een Excel rapport getrokken en 

voorgelegd aan de sociaal werkers en hun dienstverantwoordelijken uit de deelnemende 

ziekenhuizen. Om de gegevens in de rapporten correct te kunnen interpreteren werd een 

begeleidende handleiding opgemaakt (zie bijlage 15). 

Hiernaast werd een voorbeeld rapport in een bijeenkomst aan 23 dienstverantwoordelijken sociaal 

werk in ziekenhuizen voorgelegd. Deze bijeenkomst had enerzijds tot doel de rapporten uit de tool 

voor te stellen, en anderzijds de mogelijke opportuniteiten en belemmeringen bij deze rapporten te 

bediscussiëren. 

Tot slot werd een elektronische vragenlijst ter evaluatie aan de dienstverantwoordelijken van de vier 

deelnemende ziekenhuizen voorgelegd (zie bijlage 16). De vragenlijst werd opgemaakt in Jotform. 

Aangezien de dienstverantwoordelijken zelf konden bepalen of zij de rapporten aan de sociaal werkers 

voorlegden, werd in eerste instantie een evaluatie door de verantwoordelijken gevraagd. De sociaal 

werkers konden vrijblijvend hun feedback in dezelfde vragenlijst doorgeven. 

 

6. Resultaten 

6.1. Registratie UZ Gent 
 

Na 14 werkdagen zelfregistratie werd door de deelnemende sociaal werkers aangegeven dat de 

combinatie van het registreren en de dagdagelijkse werking te belastend werd. De verkregen data 

werd geanalyseerd, geëvalueerd en besproken met prof. dr. Van Hecke en prof. dr. Myny. Vanuit de 

evaluatie van de data werd bevonden dat voldoende patiënten en gegevens via de registratie 

verkregen waren. Een bijkomende week registreren zou geen meerwaarde voor het onderzoek 

betekend hebben, maar wel een grote belasting voor de deelnemende sociaal werkers.  

Zeventien sociaal werkers registreerden van 4 november t.e.m. 22 november 2013. Eén sociaal werker 

registreerde van 4 november t.e.m. 27 november 2013, aangezien onvoldoende patiënten van één van 

de medische disciplines in de registratie opgenomen waren. Een laatste sociaal werker registreerde 

van 25 t.e.m. 29 november 2013 aangezien zij voordien in verlof was. 

De deelnemende sociaal werkers waren tewerkgesteld op onderstaande medische diensten (zie tabel 

1). 
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Tabel 1: Deelnemende medische diensten bij de registratie van patiënten gegevens binnen het UZ Gent 

  Medische Dienst (deel 1)   Medische dienst (deel 2) 
Subcategorie medische 
dienst 

1 Algemene digestieve heelkunde 23 Oogheelkunde   

2 
Algemene en hepatobiliaire 
heelkunde 24 Orthopedie   

3 Algemene interne geneeskunde 25 Pediatrie: Algemene pediatrie 

4 Cardiologie 26   Dermatologie 

5 Dermatologie 27   Nefrologie 

6 Endocrinologie 28   Neurologie 

7 Gastro-intestinale heelkunde 29   Oogheelkunde 

8 Geriatrie 30   Orthopedie 

9 Gynaecologie 31   Reumatologie 

10 Hartbewaking 32   Urologie 

11 Hartchirurgie 33 
Pediatrische intensieve 
zorgen   

12 Hematologie 34 Pneumologie   

13 Hoofd-hals chirurgie 35 Psychiatrie:  
 Angst-en 
stemmingsstoornissen 

14 Intensieve zorgen 36   Eetstoornissen 

15 Maternale intensieve zorgen 37  

Universitaire 
psychiatrische spoed 
interventie eenheid  

16 Materniteit 38 Radiotherapie   

17 Medische oncologie 39 Reumatologie   

18 Nefrologie 40 Revalidatie   

19 Neonatale intensieve zorgen 41 Spoed   

20 Neurochirurgie 42 Tand-Mond-Kaakziekten   

21 Neurologie 43 
Thoracale en vasculaire 
heelkunde   

22 Neus-Keel-Oor 44 

Vasculaire en 
interventionele 
radiologie   

 

De patiëntgebonden registraties gaan over 323 unieke deelnemende patiënten. Vierentwintig 

patiënten weigerden deelname omwille van privacy, boosheid omwille van (mis)behandeling in het 

ziekenhuis, zich te ziek voelen, de vraag tot deelname niet te vertrouwen, de vraag op dat moment 

geen prioriteit te vinden of gewoon niet te willen deelnemen. Hiernaast vielen 36 patiënten nadien uit 

de registraties, aangezien de goedkeuring tot deelname niet meer terug ontvangen werd. 
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6.2. Risicokenmerken: Deel 1 
 

Bij de meervoudige lineaire regressie werd slechts één significante voorspeller voor de totale 

tijdsinvestering gevonden, namelijk ‘aantal dagen sociaal werk begeleiding’14, waarbij slechts 31% 

(adjusted R2) van de variantie verklaard werd. Aangezien dit onvoldoende onderbouwing voor de 

complexiteit van de patiënt op het sociaal werk geeft, werd overlegd met dr. Deschepper. Door het 

grote aantal items in het model, werd er voorgesteld om op basis van factor analyse na te gaan welke 

items samenhangen en deze te clusteren.  

Er werden zes clusters en drie aparte risicokenmerken bekomen. Vervolgens werd op de kenmerken 

per cluster opnieuw een meervoudige regressie analyse uitgevoerd. De clusters werden hierbij 

opnieuw afgewogen tegenover de logaritmische totale tijdsinvestering. Er werd verder aangegeven 

om verschillende methoden en significantie niveaus te hanteren om zo tot de beste resultaten te 

komen. 

Op basis van de verkregen resultaten en de verklaarde variantie werden enkele items herleid tot één 

item en opnieuw in het model gebracht. Dertig items werden met stepwise methode en een 

significantie niveau van 0,100 in het model gebracht, waarna 12 items significante voorspellers bleken 

en 52% (adjusted R2 ) van de variantie verklaard werd. 

De resultaten werden verder besproken met prof. dr. Van Hecke en prof.dr. Myny. Enkele initieel 

geëxludeerde items – waarvan bediscussieerd werd dat de link met de complexiteit van de patiënt 

onvoldoende is - zoals de anciënniteit van de sociaal werker en het werkregime, werden alsnog in het 

model opgenomen. Via een stepwise meervoudige lineaire regressie met een significantieniveau van 

0,100 werd het beste resultaat bekomen waarbij 9 risicokenmerken weerhouden werden, met een 

verklaarde variantie van 56% (adjusted R2): 

 Aantal dagen sociaal werk begeleiding 

 Het werkregime van de sociaal werker 

 De anciënniteit van de sociaal werker 

 Psychosociale problemen bij de patiënt 

 Sociaal en gedragsgerichte verstoringen bij de patiënt15 

 Sociaal administratieve aanvragen en financiële hulpverlening16 

 Crisisinterventie 

 (semi-) residentiële hulpverlening 

                                                           
14 Het aantal dagen sociaal werk begeleiding omvat het aantal dagen een sociaal werker interventies ondernomen heeft voor 
de patiënt tijdens deze registratieperiode. 
15 Sociaal en gedragsgerichte verstoringen worden gedefinieerd als een verandering van het gedrag in vergelijking met de 

sociaal aanvaardbare normen in een bepaalde cultuur. (gevaar voor geweld tegen zichzelf of anderen gericht, verstoord 
denken, posttraumasyndroom, zelfverminking of gevaar voor zelfverminkend gedrag, suicidegevaar, therapieontrouw, 
inadequate sociale interactie, sociaal isolement …) of verschillende pathologieën/syndromen (autisme, hyperkinesie, fobieën, 
anorexie, boulimie, …) 
16 Sociaal administratieve aanvragen en financiële hulpverlening omvat aanvragen van sociaal administratieve aard 

(vrijstellingen en verminderingen, arbeidsonderbrekingen, premies en vergoedingen, fonds voor beroepsziekten, fonds voor 
arbeidsongevallen en de arbeidsongevallenverzekering) en financiële hulpverlening (afbetalingsplannen, 
facturatieproblemen, verzekeringen, budgetbegeleiding,…) 
 
Indien de sociaal werker andere sociaal administratieve hulpverlening opneemt (verplichte ziekteverzekering en mutualiteit, 
hulpverlening rond de sociale zekerheid en VAPH) zal dit in de patiënten situatie omschreven worden. 
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 Ambulante hulpverlening 

6.3. Patiënten situaties 
 

De selectie van de patiënten situaties werd gemaakt op basis van de indeling door de sociaal werkers, 

het al dan niet voorkomen van de 9 risicokenmerken en de heterogeniteit in de situaties.  

Drieënveertig patiënten situaties werden door het onderzoeksteam uitgeschreven. Alle relevante 

anamnestische informatie rond de patiënt en zijn hospitalisatie, alle interventies die de sociaal werker 

tijdens de registratieperiode voor deze patiënt opnam en de patiëntgebonden beïnvloedende factoren 

werden omschreven. 

Vijftien patiënten situaties werden naar het Frans vertaald. 

De patiëntendossiers van betreffende situaties werden doorgenomen. In geval van onduidelijkheden 

of ontbrekende informatie werd overlegd met de begeleidende sociaal werker. 

 

6.4. Experten 
 

Tachtig Belgische algemene, universitaire en gespecialiseerde ziekenhuizen werden aangeschreven 

met de vraag mee te werken aan dit onderzoek. Drieëndertig ziekenhuizen konden op onze vraag 

ingaan.  

De deelnemende ziekenhuizen (zie bijlage 5) waren verspreid over alle Belgische provincies, behalve 

Waals-Brabant. 

In de tabel hieronder kan de verdeling in deelname van de ziekenhuizen volgens landsgedeelte en aard 

van het ziekenhuis teruggevonden worden (zie tabel 2). 

Tabel 2: Deelname van de ziekenhuizen volgens landsgedeelte en aard 

Aard Nederlandstalig Franstalig Totaal 

AZ 19 8 27 

UZ 3 3 6 

Totaal 22 11 33 

 

Vanuit de ziekenhuizen konden 138 sociaal werkers zich engageren om de patiënten situaties uit het 

UZ Gent te beoordelen. De verdeling van deze experten volgens landsgedeelte, aard van het ziekenhuis 

en anciënniteit als sociaal werker in een ziekenhuis wordt in de tabel hieronder weergegeven (zie tabel 

3).  

Tabel 3: Aantal deelnemende experten volgens landsgedeelte, aard van het ziekenhuis en anciënniteit 

 Nederlandstalig Franstalig  

Anciënniteit AZ UZ AZ UZ Totaal 

0 tot 5 jaar 21 9 5 0 35 

Meer dan 5 jaar 44 16 14 7 81 

Niet gekend 17 2 3 0 22 

Totaal 82 27 22 7 138 
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Om bij het verdelen van de patiënten situaties rekening te kunnen houden met de expertise van de 

sociaal werker, werden 9 groepen van specialismen gedefinieerd. Een sociaal werker kon tot meerdere 

specialismen behoren. In de tabel hieronder is een overzicht te vinden van het aantal sociaal werkers 

per specialisme volgens landsgedeelte en aard van het ziekenhuis (zie tabel 4). 

Tabel 4: Aantal sociaal werkers per specialisme volgens landsgedeelte en aard van het ziekenhuis 

 Nederlandstalig Franstalig 

Specialisme AZ UZ AZ UZ 

Geriatrie 24 2 3 2 

Heelkunde 14 1 3 1 

Interne geneeskunde 38 13 9 4 

Materniteit & neonatologie 11 2 2 0 

Oncologie 8 6 3 1 

Pediatrie 9 2 3 0 

Psychiatrie 7 0 1 0 

Revalidatie 13 2 2 1 

Spoed & intensieve zorgen 12 3 5 1 

 

6.4.1. De vergelijkbaarheid, duidelijkheid en helderheid van de patiënten situaties 
 

Algemene resultaten 

Er werden 294 vragenlijsten (één per patiënten situatie per expert) naar de Nederlandstalige experten 

gestuurd, 267 vragenlijsten werden terug ontvangen (respons rate 91%). Aan het Franstalige 

landsgedeelte werden 125 vragenlijsten verstuurd, waarna er 85 terug ontvangen werden (respons 

rate 68%). In totaal werden 419 vragenlijsten verstuurd en werden er 352 terug ontvangen (respons 

rate 84%). 

De sociaal werkers (n=3) uit één ziekenhuis gaven - omwille van hoge werklast en het in vraag stellen 

van de relevantie van het onderzoek - aan niet verder deel te nemen aan het onderzoek. De overige 

sociaal werkers die hun vragenlijsten niet tijdig ingevuld terug konden sturen gaven als reden verlof of 

geen tijd te hebben door de werklast op dat moment. 

In tabel 5 wordt een overzicht gegeven van de antwoorden door de experten. 
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Tabel 5: Algemene resultaten vragenlijst vergelijkbaarheid, volledigheid en helderheid 

Vergelijkbaarheid van de patiënten situaties 
  

  Vragen             Ja Nee 
Ontbrekende 

waarde 

Het patiënten profiel is vergelijkbaar met de mogelijke 
patiënten profielen in mijn ziekenhuis 

311 (88%) 41 (12%) 0 

Het patiënten profiel is vergelijkbaar met mogelijke 
patiënten profielen op mijn huidige afdeling(en) 

231 (66%) 121 (34%) 0 

Volledigheid van de patiënten situaties 
  

  Vragen             Ja Nee 
Ontbrekende 

waarde 

Alle noodzakelijke interventies sociaal werk voor dit 
patiënten profiel op deze afdeling staan omschreven 

196 (56%) 154 (44%) 0 

Alle noodzakelijke informatie staat in de patiënten situatie omschreven: 
  

 

 

1. Identificatiegegevens van de sociaal werker 290 (82%) 62 (18%) 0 

2. Aanmelding en verloop 246 (70%) 103 (29%) 0 

3.Patiëntenkenmerken 196 (56%) 155 (44%) 0 

4. Interventies sociaal werk 165 (47%) 187 (53%) 0 

5.Beïnvloedende factoren op het werk van de sociaal 
werker 

247 (70%) 102 (29%) 3 (1%) 

Ik ontbreek nog andere informatie 105 (30%) 239 (68%) 8 (2%) 

Helderheid van de omschrijving van de patiënten situaties 
  

  Vragen             Ja Nee 
Ontbrekende 

waarde 

De informatie in de patiënten situatie is duidelijk omschreven: 
  

  

1. Identificatiegegevens van de sociaal werker 314 (89%) 38 (11%) 0 

2. aanmelding en verloop 263 (75%) 89 (25%) 0 

3. Patiënten kenmerken 260 (74%) 91 (26%) 0 

4. Interventies sociaal werk 256 (73%) 96 (27%) 0 

5. Beïnvloedende factoren op het werk van de sociaal 
werker 

290 (82%) 62 (18%) 0 

 

De patiënten profielen uit het UZ Gent komen voor 88% overeen met profielen uit andere 

ziekenhuizen.  

Bij de inschatting van de volledigheid van de patiënten situaties gaven experten sociaal werk aan dat 

niet alle noodzakelijke informatie omschreven staat. Hierbij werd voornamelijk een tekort in de 

omschrijving van de interventies sociaal werk opgemerkt. 

Er wordt aangegeven dat de patiënten situaties vrij duidelijk omschreven zijn. Waar opmerkingen 

omschreven stonden werden indien relevant aanpassingen gemaakt. 

Op basis van de feedback bij het ontbreken van informatie werden de patiënten situaties verder 

aangevuld. Bovendien werd bijkomende informatie ter verduidelijking van de doelstelling van de 

bevragingen gegeven. Het is namelijk niet de opzet van dit onderzoek om de volledige begeleiding van 

een patiënt door de sociaal werker te omschrijven, maar slechts deze tijdens een periode van 

werklastmeting. Hierdoor werd verduidelijkt waarom bepaalde interventies niet omschreven staan. 
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De patiënten situaties werden opnieuw aan de experten voorgelegd om na te gaan of deze na de 

aanpassingen voldoende omschreven waren. De experten hadden een week de tijd om eventuele 

feedback door te geven. Vier sociaal werkers hadden nog een vraag tot aanpassing. Deze suggesties 

werden in de betreffende situaties opgenomen. 

Vergelijking van het patiënten profiel tussen AZ en UZ 

In tabel 6 worden de antwoorden van experten uit algemene en universitaire ziekenhuizen rond de 
vergelijkbaarheid van het patiënten profiel in de patiënten situatie met elkaar vergeleken. Hiervoor 
werd een Chi kwadraattest gehanteerd. De percentages in antwoorden worden aangegeven en met 
de p-waarde wordt de significantie van het eventuele verschil aangegeven. 

Tabel 6: Verschil in vergelijkbaarheid van het patiënten profiel tussen AZ en UZ 

Het patiënten profiel is vergelijkbaar met… 

AZ  UZ  

ja (%) neen (%) ja (%) neen (%) p-
waarde* 

…het patiënten profiel in mijn ziekenhuis 86,2 13,8 95,2 4,8 0,024 

…het patiënten profiel op mijn huidige afdeling(en) 69,0 31,0 54,8 45,2 0,016 
* Indien de p-waarde kleiner dan 0,05 is, kan er vanuit gegaan worden dat er een significant verschil is 

De experten sociaal werk uit universitaire ziekenhuizen vinden het patiënten profiel in de situaties 

significant meer vergelijkbaar met profielen deze uit het eigen ziekenhuis dan sociaal werkers uit 

algemene ziekenhuizen.  

Voor de vergelijkbaarheid van de patiënten profielen op de afdeling kwamen deze echter significant 

vaker overeen met de profielen in algemene ziekenhuizen dan in universitaire ziekenhuizen. 

Vergelijking van het patiënten profiel tussen het Nederlandstalig en het Franstalig 

landsgedeelte 

In tabel 7 worden de antwoorden van experten uit Nederlandstalige en Franstalige ziekenhuizen rond 
de vergelijkbaarheid van het patiënten profiel in de patiënten situatie met elkaar vergeleken. Hiervoor 
werd een Chi kwadraattest gehanteerd. De percentages in antwoorden worden aangegeven en met 
de p-waarde wordt de significantie van het eventuele verschil aangegeven. 

Tabel 7: Verschil in vergelijkbaarheid van het patiënten profiel tussen Nederlandstalige en Franstalige ziekenhuizen 

Het patiënten profiel is vergelijkbaar met… 

Nederlandstalig 

landsgedeelte 

Franstalig 

landsgedeelte 

 

ja (%) neen (%) ja (%) neen (%) p-

waarde* 

…het patiënten profiel in mijn ziekenhuis 90,6 9,4 81,2 18,8 0,018 

…het patiënten profiel op mijn huidige afdeling(en) 65,9 34,1 64,7 35,3 0,838 

* Indien de p-waarde kleiner dan 0,05 is, kan er vanuit gegaan worden dat er een significant verschil is 

Er wordt enkel een significant verschil in vergelijkbaarheid gevonden rond het patiënten profiel in het 

eigen ziekenhuis. Experten uit het Nederlandstalig landsgedeelte gaven vaker aan dat het patiënten 

profiel vergelijkbaar is met dat in het eigen ziekenhuis dan experten uit het Franstalig landsgedeelte. 
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6.4.2. De complexiteit van de patiënten situaties 
 

Algemene resultaten 

Er werden 322 vragenlijsten naar de Nederlandstalige experten gestuurd, 221 ingevulde vragenlijsten 

werden terug ontvangen (respons rate 69%). Naar de Franstalige experten werden 96 vragenlijsten 

verstuurd, waarna er 66 terug ontvangen werden (respons rate 69%). In totaal werden 418 

vragenlijsten verstuurd en 284 terug ontvangen (respons rate 69%).  

Drie experten waren afwezig omwille van ziekte of verlof, 7 experten konden niet alle toegestuurde 

vragenlijsten invullen en 1 expert gaf aan niet langer deel te kunnen nemen aan het onderzoek. De 

experten waar geen reactie ontvangen werd, werden aangeschreven met een vraag tot verduidelijking 

van hun verdere engagement in het onderzoek. Negen experten gaven hierna aan niet langer deel te 

kunnen nemen aan het onderzoek omwille van de huidige werklast. 

In bijlage wordt een overzicht gegeven van de gemiddelde ingeschatte complexiteit per patiënten 

situatie door de experten (zie bijlage 9).  

In de tabel hieronder worden de risicokenmerken voor complexiteit op het sociaal werk geordend 

volgens inschatting van meest bepalend voor de complexiteit van een patiënten situatie tot minst 

bepalend (zie tabel 8). Aantal dagen sociaal werk begeleiding werd niet meegenomen als een te 

ordenen kenmerk. Aangezien dit een kwantitatieve variabele is, kan hier geen mate van complexiteit 

van ingeschat worden. 

Tabel 8: Rangorde van de kenmerken volgens de ingeschatte mate van invloed op de complexiteit van de situatie 

 Invloed van de kenmerken op de complexiteit van de situatie    

 Kenmerk 

m
e
d

ia
a
n

 

Q
1
 

Q
3
 

1. aanwezigheid van een interventie rond crisisinterventie 9,0 8,00 9,00 

2. aanwezigheid van psychosociale problemen 8,0 7,00 9,00 

3. aanwezigheid van sociaal en gedragsgerichte verstoringen 8,0 6,00 9,00 

4. aanwezigheid van problemen rond zelfredzaamheid 8,0 5,25 9,00 

5. aanwezigheid van complicaties 7,5 5,00 8,00 

6. aanwezigheid van een interventie rond psychosociale hulpverlening 6,0 4,00 8,00 

7. aanwezigheid van een interventie rond (semi) residentiële hulpverlening 6,0 2,00 8,00 

8. anciënniteit als sociaal werker 5,0 3,00 7,00 

8. aanwezigheid van een interventie rond sociaal administratieve aanvragen 
en financiële hulpverlening 

5,0 3,00 7,00 

10. aanwezigheid van een interventie rond patiëntgebonden overleg 5,0 2,00 8,00 

11. afwezigheid van een centrale mantelzorger 5,0 1,00 8,00 

12. werkregime van de sociaal werker 4,5 2,00 7,00 

13. aanwezigheid van een interventie rond ambulante hulpverlening 4,0 1,00 6,75 

14. aanwezigheid van een interventie rond niet professionele hulpverlening 2,0 1,00 4,00 
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Bijkomende items die de complexiteit bepalen  

Aan de experten werd gevraagd om - naast de 14 significante en randsignificante risicofactoren uit de 

regressie analyse die zij sowieso naar complexiteit dienden in te schatten - aan te geven of er nog 

andere factoren in de omschreven patiënten situatie aanwezig waren die de complexiteit op het 

sociaal werk bepalen. Indien er bijkomende risicokenmerken waren, konden zij er maximum vijf 

aangeven vanuit een lijst met risicokenmerken (de eerder opgestelde lijst met 83 items min de 14 

reeds opgenomen items) (Zie bijlage 7). 

Er werd 102 keer van de 284 beoordelingen (36%) aangeven dat er bijkomende risicokenmerken 

waren. Dit werd aangegeven voor 36 van de 43 patiënten situaties.  

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de risicokenmerken die 10 keer of meer door experten 

aangegeven werden als bijkomend risicokenmerk:  

- Afwezigheid van een sociaal netwerk bij de patiënt (19 keer) 

- De aanwezigheid van doorstromingsproblemen (16 keer) 

- De familiale situatie van de patiënt (alleenstaand, samenwonend met kinderen, 

samenwonend zonder kinderen) (16 keer) 

- De aanwezigheid van financiële en/of juridische problemen bij de patiënt (15 keer) 

- De woonvorm van de patiënt (eigen woning, dakloos, instelling,…) (13 keer) 

- Verblijfsduur op de afdeling tijdens de registratieperiode (11 keer) 

- De taal van de patiënt (11 keer) 

- Aantal afdelingen waaraan een sociaal werker verbonden is (10 keer) 

- De aanwezigheid van problemen met betrekking tot het cognitief functioneren van de 

patiënt (10 keer) 

Vergelijking van de inschatting van de complexiteit volgens aard, landsgedeelte en 

anciënniteit van de sociaal werker  

Met een Chi kwadraat test werd nagegaan of sociaal werkers een andere inschatting maken van de 

complexiteit van een patiënten situatie naargelang de aard of landsgedeelte van het ziekenhuis waar 

zij voor werken of naargelang hun anciënniteit als sociaal werker in een ziekenhuis. 

Hieronder wordt de significantie van de algemene inschatting van de complexiteit van de patiënten 

situaties weergegeven (zie tabel 9). 

Tabel 9: significantie van het verschil in inschatting van de complexiteit van de patiënten situatie volgens AZ/UZ, 
landsgedeelte en anciënniteit van de sociaal werker 

 p-
waarde* 

AZ/UZ 0,389 

Nederlandstalig/Franstalig landsgedeelte 0,317 

Anciënniteit als sociaal werker in een ziekenhuis 0,939 
* Indien de p-waarde kleiner dan 0,05 is, kan er vanuit gegaan worden dat er een significant verschil is 

Er wordt geen significant verschil gevonden voor de inschatting van de complexiteit van een patiënten 

situatie naargelang de aard van het ziekenhuis, het landsgedeelte van het ziekenhuis of de anciënniteit 

van de sociaal werker in een ziekenhuis. 
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Vergelijking van de risicokenmerken tussen AZ en UZ  

Naast de algemene inschatting van de complexiteit werd ook met de Chi kwadraat test nagegaan of er 

een verschil in inschatting is in het effect van de kenmerken op de complexiteit naargelang de aard van 

het ziekenhuis (zie tabel 10). 

Tabel 10: Significantie van het verschil in inschatting van het effect op de complexiteit per kenmerk volgens AZ/UZ 

Invloed van de kenmerken op de complexiteit van de situatie      

Kenmerk 

AZ UZ p-
waarde* 

m
e
d

ia
a
n

 

Q
1
 

Q
3
 

m
e
d

ia
a
n

 

Q
1
 

Q
3
 

anciënniteit als sociaal werker 5 3 8 5 2 7 0,059 

werkregime van de sociaal werker 5 2 7 2 1 6 0,002 

aanwezigheid van complicaties 8 6 8 7 4 8 0,399 

afwezigheid van een centrale mantelzorger 5 1 8 7 4 8 0,028 

aanwezigheid van problemen rond zelfredzaamheid 7 4 9 8 5 9 0,531 

aanwezigheid van psychosociale problemen 8 7 9 8 4 9 0,040 

aanwezigheid van sociaal en gedragsgerichte 
verstoringen 

8 7 9 9 5 9 0,889 

aanwezigheid van een interventie rond psychosociale 
hulpverlening 

7 5 8 5 2 8 0,002 

aanwezigheid van een interventie rond crisisinterventie 9 8 10 9 7 10 0,355 

aanwezigheid van een interventie rond sociaal 
administratieve aanvragen en financiële hulpverlening 

5 3 8 3 1 5 0,008 

aanwezigheid van een interventie rond (semi) 
residentiële hulpverlening 

7 4 8 4 1 8 0,106 

aanwezigheid van een interventie rond 
patiëntgebonden overleg 

5 2 8 4 2 7 0,087 

aanwezigheid van een interventie rond ambulante 
hulpverlening 

3 1 7 2 1 6 0,105 

aanwezigheid van een interventie rond niet 
professionele hulpverlening 

2 1 5 2 1 6 0,370 

* Indien de p-waarde kleiner dan 0,05 is, kan er vanuit gegaan worden dat er een significant verschil is 

Voor 5 risicokenmerken wordt een significant verschil gevonden in de inschatting van het effect van 

een kenmerk op de complexiteit tussen sociaal werkers uit algemene en deze uit universitaire 

ziekenhuizen. 

Het risicokenmerk ‘afwezigheid van een centrale mantelzorger’ heeft volgens sociaal werkers uit 

universitaire ziekenhuizen een grotere invloed op de complexiteit dan deze uit algemene ziekenhuizen. 

Sociaal werkers uit algemene ziekenhuizen geven een grotere invloed op de complexiteit aan de 

risicokenmerken ‘het werkregime van de sociaal werker’, ‘de aanwezigheid van psychosociale 

problemen’, ‘de aanwezigheid van een interventie rond psychosociale hulpverlening’ en ‘de 

aanwezigheid van een interventie rond sociaal administratieve aanvragen en financiële hulpverlening’ 

dan sociaal werkers uit universitaire ziekenhuizen. 
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Vergelijking van de risicokenmerken tussen het Nederlandstalig en Franstalig 

landsgedeelte 

Naast de algemene inschatting van de complexiteit werd ook met de Chi kwadraat test nagegaan of er 

een verschil in inschatting is in het effect van de kenmerken op de complexiteit naargelang het 

landsgedeelte van het ziekenhuis (zie tabel 11). 

Tabel 11: Significantie van het verschil in inschatting van het effect op de complexiteit per kenmerk volgens landsgedeelte 

Invloed van de kenmerken op de complexiteit van de situatie 

Kenmerk 

Nederlandstalig 
landsgedeelte 

Franstalig 
landsgedeelte 

p 
waarde* 

m
e
d

ia
a
n

 

Q
1
 

Q
3
 

m
e
d

ia
a
n

 

Q
1
 

Q
3
 

anciënniteit als sociaal werker 5 3 7 4 3 8 0,439 

werkregime van de sociaal werker 4 2 7 5 1 7 0,966 

aanwezigheid van complicaties 8 5 8 8 5 9 0,496 

afwezigheid van een centrale mantelzorger 6 1 8 1 1 7 0,041 

aanwezigheid van problemen rond zelfredzaamheid 7 3 9 8 5 9 0,011 

aanwezigheid van psychosociale problemen 8 6 9 8 5 9 0,932 

aanwezigheid van sociaal en gedragsgerichte 
verstoringen 

8 7 9 9 7 10 0,634 

aanwezigheid van een interventie rond psychosociale 
hulpverlening 

7 4 8 5 1 8 0,009 

aanwezigheid van een interventie rond 
crisisinterventie 

9 8 10 9 5 10 0,980 

aanwezigheid van een interventie rond sociaal 
administratieve aanvragen en financiële 
hulpverlening 

5 3 7 3 1 7 0,264 

aanwezigheid van een interventie rond (semi) 
residentiële hulpverlening 

7 4 8 5 1 8 0,083 

aanwezigheid van een interventie rond 
patiëntgebonden overleg 

5 2 8 6 4 8 0,019 

aanwezigheid van een interventie rond ambulante 
hulpverlening 

3 1 7 3 1 7 0,708 

aanwezigheid van een interventie rond niet 
professionele hulpverlening 

2 1 5 2 1 3 0,186 

* Indien de p-waarde kleiner dan 0,05 is, kan er vanuit gegaan worden dat er een significant verschil is 

Voor 4 risicokenmerken wordt een significant verschil gevonden in de inschatting van het effect van 

een kenmerk op de complexiteit tussen sociaal werkers uit Nederlandstalige en deze uit Franstalige 

ziekenhuizen. 

Sociaal werkers uit Nederlandstalige ziekenhuizen geven een grotere invloed op de complexiteit aan 

voor ‘de afwezigheid van een centrale mantelzorger’ en voor ‘de aanwezigheid van een interventie 

rond psychosociale hulpverlening’ dan deze uit Franstalige ziekenhuizen. 
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‘De aanwezigheid van problemen rond zelfredzaamheid’ en ‘de aanwezigheid van een interventie rond 

patiëntgebonden overleg’ heeft volgens sociaal werkers uit Franstalige ziekenhuizen een hogere 

invloed op de complexiteit dan deze uit Nederlandstalige ziekenhuizen. 

Vergelijking van de risicokenmerken volgens de anciënniteit van de sociaal werker  

Naast de algemene inschatting van de complexiteit werd ook met de Chi kwadraat test nagegaan of er 

een verschil in inschatting is in het effect van de kenmerken op de complexiteit naargelang de 

anciënniteit van de sociaal werker in een ziekenhuis (zie tabel 12). 

Tabel 12: Significantie van het verschil in de inschatting van het effect op de complexiteit per kenmerk volgens de 
anciënniteit van de sociaal werker in een ziekenhuis 

Invloed van de kenmerken op de complexiteit van de situatie   

Kenmerk 

Minder dan 5 
jaar 

Vijf jaar of meer p-
waard

e* 

m
e
d

ia
a
n

 

Q
1
 

Q
3
 

m
e
d

ia
a
n

 

Q
1
 

Q
3
 

anciënniteit als sociaal werker 4 2 6 5 3 8 0,006 

werkregime van de sociaal werker 3 1 5 5 2 7 0,004 

aanwezigheid van complicaties 8 5 10 7 5 8 0,427 

afwezigheid van een centrale mantelzorger 6 2 8 6 1 8 0,945 

aanwezigheid van problemen rond zelfredzaamheid 8 3 9 8 5 9 0,870 

aanwezigheid van psychosociale problemen 8 6 8 8 6 9 0,161 

aanwezigheid van sociaal en gedragsgerichte 
verstoringen 

7 5 9 9 7 9 0,024 

aanwezigheid van een interventie rond psychosociale 
hulpverlening 

6 2 8 7 4 8 0,024 

aanwezigheid van een interventie rond 
crisisinterventie 

9 4 10 9 8 10 0,441 

aanwezigheid van een interventie rond sociaal 
administratieve aanvragen en financiële 
hulpverlening 

3 1 5 5 2 7 0,070 

aanwezigheid van een interventie rond (semi) 
residentiële hulpverlening 

5 3 9 7 2 8 0,867 

aanwezigheid van een interventie rond 
patiëntgebonden overleg 

4 1 7 5 2 8 0,054 

aanwezigheid van een interventie rond ambulante 
hulpverlening 

3 1 7 3 1 7 0,922 

aanwezigheid van een interventie rond niet 
professionele hulpverlening 

4 1 8 2 1 3 0,142 

* Indien de p-waarde kleiner dan 0,05 is, kan er vanuit gegaan worden dat er een significant verschil is 

Voor 4 risicokenmerken wordt een significant verschil gevonden in de inschatting van het effect van 

een kenmerk op de complexiteit tussen sociaal werkers met een anciënniteit minder dan vijf jaar in 

een ziekenhuis en deze met een anciënniteit van vijf jaar of meer. 

Er wordt een grotere invloed op de complexiteit ingeschat door sociaal werkers met een anciënniteit 

van vijf jaar of meer voor de risicokenmerken ‘anciënniteit van de sociaal werker’, ‘werkregime van de 

sociaal werker’, ‘de aanwezigheid van sociaal en gedragsgerichte verstoringen’ en ‘de aanwezigheid 
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van een interventie rond psychosociale hulpverlening’ dan door sociaal werkers met een anciënniteit 

van minder dan vijf jaar. Voor het risicokenmerk ‘de aanwezigheid van een patiëntgebonden overleg’ 

wordt een randsignificante grotere invloed voor sociaal werkers met een anciënniteit van vijf jaar of 

meer ingeschat dan voor deze met een anciënniteit van minder dan vijf jaar. 

6.4.3. De vereiste tijdsinvestering van de patiënten situatie 
 

Algemene resultaten 

Er werden 261 vragenlijsten naar de Nederlandstalige experten gestuurd, 198 ingevulde vragenlijsten 

werden terug ontvangen (respons rate 76%). Naar de Franstalige experten werden 88 vragenlijsten 

verstuurd, waarna er 50 terug ontvangen werden (respons rate 57%). In totaal werden 349 

vragenlijsten verstuurd en 248 terug ontvangen (respons rate 71%).  

Vijf experten konden de vragenlijst niet opnemen omwille van ziekte of drukte omwille van vervanging 

van zieke collega’s, 4 experten konden slechts 1 of 2 vragenlijsten invullen op dat moment. Van 22 

experten werd geen respons meer ontvangen.  

In bijlage kan een totaal overzicht gevonden worden van de ingeschatte complexiteit en van de 

tijdsinvestering per patiënten situatie (zie bijlage 9). Per patiënten situatie wordt de gemiddeld 

ingeschatte complexiteit17, het aantal inschattingen van de complexiteit18, de huidige 

tijdsinvestering19, de gemiddelde vereiste tijdsinvestering20 en het aantal keer de vereiste tijd voor 

deze patiënten situatie door een expert ingeschat werd, weergegeven. 

Vergelijking van de inschatting van de vereiste tijd volgens aard, landsgedeelte en 

anciënniteit van de sociaal werker  

Met een Mann-Whitney U test werd nagegaan of sociaal werkers een andere inschatting van de 

vereiste tijd van een patiënten situatie maken naargelang de aard of landsgedeelte van het ziekenhuis 

waar zij voor werken of naargelang hun anciënniteit als sociaal werker in een ziekenhuis. 

Hieronder wordt de significantie van de algemene inschatting van de vereiste tijd weergegeven (zie 

tabel 13). 

Tabel 13: Vergelijking van de inschatting van de vereiste tijd volgens aard, landsgedeelte en anciënniteit van de sociaal 
werker 

 
p-
waarde* 

AZ/UZ 0,479 

Nederlandstalig/ Franstalig landsgedeelte 0,258 

Anciënniteit als sociaal werker in een ziekenhuis 0,210 
* Indien de p-waarde kleiner dan 0,05 is, kan er vanuit gegaan worden dat er een significant verschil is 

                                                           
17 De gemiddeld ingeschatte complexiteit: het gemiddelde van de verschillende inschattingen van experten naar de categorie 
van complexiteit van de patiënten situatie. 
18 Het aantal complexiteitsinschattingen: het aantal experten die de categorie naar complexiteit ingeschat hebben 
19 Huidige tijd: de tijd die een sociaal werker uit het UZ Gent tijdens de registratieperiode effectief in de patiënten situatie 
geïnvesteerd heeft 
20 Gemiddelde vereiste tijd: het gemiddelde van alle inschattingen van de vereiste tijdsinvestering voor deze patiënten 
situatie 
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Er werden geen significante verschillen gevonden in de inschatting van de vereiste tijdsinvestering 

tussen algemene en universitaire ziekenhuizen, tussen Nederlandstalige en Franstalige ziekenhuizen 

of volgens de anciënniteit van de sociaal werker in een ziekenhuis. 

 

6.5. Risicokenmerken: Deel 2 
 

In risicokenmerken: Deel 1 (zie blz. 33) werden de risicokenmerken voorspeld door deze tegenover de 

huidige tijdsinvestering in een patiënten situatie via meervoudige lineaire regressie analyse af te 

wegen. Uit de verdere bevragingen bij de experten en analyses werd duidelijk dat de risicokenmerken 

op een andere manier bekeken dienden te worden (zie blz. 26 – 27). 

Op basis van deze bevindingen en advies van dr. Deschepper werd het aantal categorieën van 

complexiteit en de risicokenmerken – tegenover de vereiste tijd i.p.v. de huidige tijd - verder 

geanalyseerd. 

Aantal categorieën van complexiteit  

Initieel werd uitgegaan van vier categorieën van complexiteit van de patiënt op het sociaal werk, 

namelijk eenvoudig, doorsnee, moeilijk of complex. Hierbij werd opgemerkt dat de patiënten situaties 

onvoldoende in de juiste categorie geplaatst konden worden omwille van onvoldoende afbakening 

tussen de vier categorieën. Verder bleek bij het koppelen van een vereiste tijdsinvestering aan iedere 

categorie teveel overlapping tussen de categorieën. Voor de vereiste tijdsinvestering kon er m.a.w. 

ook te weinig afbakening per categorie gemaakt worden. 

Er werd ingeschat dat het werken met drie categorieën meer voorspellende waarde zou opleveren – 

de patiënten situaties zouden bijgevolg correcter in een categorie ingedeeld worden – en er zou een 

duidelijkere afbakening van de vereiste tijd gekoppeld aan iedere categorie gemaakt kunnen worden. 

Om na te gaan of er verder met vier categorieën gewerkt wordt of hoe de drie categorieën van 

complexiteit best ingedeeld worden, werden volgende stappen opgenomen: 

- Boxplotten om de verhouding tussen de vereiste tijdsinvestering en het aantal categorieën te 

visualiseren. 

- Discriminantanalyse om de voorspellende waarde van het model te bepalen. 

 

1) Boxplot en discriminantanalyse voor vier categorieën van complexiteit 

Voor het bepalen van deze categorieën van complexiteit werden de 43 patiënten situaties 

ingedeeld op basis van de gemiddelde inschatting door experten en bijkomende bijsturing 

door het onderzoeksteam op basis van eerdere bevindingen.  

 

Figuur 3 toont de boxplot voor de verdeling van de gemiddelde vereiste tijdsinvestering per 

categorie van complexiteit. 
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Figuur 3: Boxplot voor visualisatie van de verdeling van de vereiste tijdsinvestering bij vier categorieën van 
complexiteit 

 
 

Er wordt opgemerkt dat er voornamelijk veel overlap in gemiddelde vereiste tijdsinvestering 

tussen de categorieën doorsnee en moeilijk aanwezig is. 

In tabel 14 wordt aangegeven hoe de 43 patiënten situaties ingedeeld zijn in een categorie 

voor complexiteit (rijen ‘original’) en hoe eventuele toekomstige patiënten situaties volgens 

de discriminant analyse ingedeeld zouden worden (rijen ‘cross-validated). 
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Tabel 14: Classificatie resultaat van de discriminant analyse voor de indeling van de patiënten situaties in vier 
categorieën van complexiteit 

Classification Resultsa,c 

 

Categorieën eenvoudig, doorsnee, 

moeilijk en complex 

Predicted Group Membership 

Totaal Eenvoudig Doorsnee Moeilijk Complex 

Original Count Eenvoudig 7 0 0 0 7 

Doorsnee 0 11 1 0 12 

Moeilijk 0 2 12 0 14 

Complex 0 0 0 7 7 

% Eenvoudig 100,0 ,0 ,0 ,0 100,0 

Doorsnee ,0 91,7 8,3 ,0 100,0 

Moeilijk ,0 14,3 85,7 ,0 100,0 

Complex ,0 ,0 ,0 100,0 100,0 

Cross-validatedb Count Eenvoudig 5 2 0 0 7 

Doorsnee 3 2 6 1 12 

Moeilijk 1 6 6 1 14 

Complex 0 2 1 4 7 

% Eenvoudig 71,4 28,6 ,0 ,0 100,0 

Doorsnee 25,0 16,7 50,0 8,3 100,0 

Moeilijk 7,1 42,9 42,9 7,1 100,0 

Complex ,0 28,6 14,3 57,1 100,0 

a. 92,5% of original grouped cases correctly classified. 

b. Cross validation is done only for those cases in the analysis. In cross validation, each case is 

classified by the functions derived from all cases other than that case. 

c. 42,5% of cross-validated grouped cases correctly classified. 

 
Op basis van dit model van vier categorieën van complexiteit blijkt 42,5% van de patiënten situaties 

in de juiste categorie ingedeeld zal worden. 

2) De categorieën doorsnee en moeilijk werden samengenomen in 1 categorie 

Voor het bepalen van deze categorieën van complexiteit werd vertrokken vanuit voorgaande vier 

categorieën van complexiteit. Vervolgens werden de categorieën doorsnee en moeilijk 

samengenomen tot 1 categorie.  
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Figuur 4 toont de boxplot voor de verdeling van de gemiddelde vereiste tijdsinvestering voor elke 

van de drie categorieën van complexiteit. 

Figuur 4: Boxplot voor visualisatie van de indeling van de vereiste tijdsinvestering voor drie categorieën van 
complexiteit (Eenvoudig, doorsnee tot moeilijk, complex) 

 
 

De categorie doorsnee tot moeilijk is een categorie die het merendeel van de vereiste 

tijdsinvestering omvat. Er wordt wel een trapsgewijze verhoging in de tijdsinvestering opgemerkt 

naarmate ook de complexiteit van de patiënten situatie toeneemt. 
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Tabel 15: Classificatie resultaat van de discriminantanalyse voor de indeling van de patiënten situaties in drie 
categorieën van complexiteit (eenvoudig, doorsnee tot moeilijk, complex) 

Classification Resultsa,c 

 

Categorieën eenvoudig, doorsnee tot moeilijk 

en complex 

Predicted Group Membership 

Totaal Eenvoudig 

Doorsnee 

tot moeilijk Complex 

Original Count Eenvoudig 7 0 0 7 

Doorsnee tot moeilijk 1 23 0 24 

Complex 0 0 9 9 

% Eenvoudig 100,0 ,0 ,0 100,0 

Doorsnee tot moeilijk 4,2 95,8 ,0 100,0 

Complex ,0 ,0 100,0 100,0 

Cross-validatedb Count Eenvoudig 4 3 0 7 

Doorsnee tot moeilijk 3 15 6 24 

Complex 2 1 6 9 

% Eenvoudig 57,1 42,9 ,0 100,0 

Doorsnee tot moeilijk 12,5 62,5 25,0 100,0 

Complex 22,2 11,1 66,7 100,0 

a. 97,5% of original grouped cases correctly classified. 

b. Cross validation is done only for those cases in the analysis. In cross validation, each case is 

classified by the functions derived from all cases other than that case. 

c. 62,5% of cross-validated grouped cases correctly classified. 

 
Op basis van dit model met 3 categorieën van complexiteit (eenvoudig, doorsnee tot moeilijk, 

complex) blijkt dat 62,5% van de patiënten situaties in de juiste categorie ingedeeld zal worden. 

3) Drie categorieën eenvoudig en doorsnee samengenomen 

Voor het bepalen van deze categorieën van complexiteit werd vertrokken vanuit de vier 

categorieën van complexiteit. Vervolgens werden de categorieën eenvoudig en doorsnee 

samengenomen tot 1 categorie.   
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Figuur 5 toont de boxplot voor de verdeling van de gemiddelde vereiste tijdsinvestering voor 

elke van de 3 categorieën van complexiteit. 

Figuur 5: Boxplot voor visualisatie van de indeling van de vereiste tijdsinvestering voor drie categorieën van 
complexiteit (eenvoudig tot doorsnee, moeilijk, complex) 

 
 

Er wordt opgemerkt dat 3 patiënten situaties afwijken van de overige patiënten situaties 

binnen hun categorie van complexiteit. De categorie moeilijk wordt volledig overlapt door de 

categorie complex. Er is geen duidelijke toename in vereiste tijdsinvestering naarmate de 

complexiteit van een patiënten situatie toeneemt. 
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Tabel 16: Classificatie resultaat van de discriminantanalyse voor de indeling van de patiënten situatie volgens 
drie categorieën van complexiteit (eenvoudig tot doorsnee, moeilijk, complex) 

Classification Resultsa,c 

 

Categorieën eenvoudig tot doorsnee, moeilijk en 

complex 

Predicted Group Membership 

Totaal 

Eenvoudig 

tot doorsnee Moeilijk Complex 

Original Count Eenvoudig tot doorsnee 19 0 0 19 

Moeilijk 1 13 0 14 

Complex 0 1 8 9 

% Eenvoudig tot doorsnee 100,0 ,0 ,0 100,0 

Moeilijk 7,1 92,9 ,0 100,0 

Complex ,0 11,1 88,9 100,0 

Cross-validatedb Count Eenvoudig tot doorsnee 14 5 0 19 

Moeilijk 5 7 2 14 

Complex 1 3 5 9 

% Eenvoudig tot doorsnee 73,7 26,3 ,0 100,0 

Moeilijk 35,7 50,0 14,3 100,0 

Complex 11,1 33,3 55,6 100,0 

a. 95,2% of original grouped cases correctly classified. 

b. Cross validation is done only for those cases in the analysis. In cross validation, each case is 

classified by the functions derived from all cases other than that case. 

c. 61,9% of cross-validated grouped cases correctly classified. 

 
Op basis van dit model met 3 categorieën van complexiteit (eenvoudig tot doorsnee, moeilijk, 

complex) blijkt dat 61,9% van de patiënten situaties in de juiste categorie ingedeeld zal 

worden. 

4) Drie categorieën moeilijk en complex samengenomen 

Voor het bepalen van deze categorieën van complexiteit werd vertrokken vanuit de 4 

categorieën van complexiteit. Vervolgens werden de categorieën moeilijk en complex 

samengenomen tot 1 categorie.   
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Figuur 6 toont de boxplot voor de verdeling van de gemiddelde vereiste tijdsinvestering voor 

elke van de drie categorieën van complexiteit. 

Figuur 6: Boxplot voor visualisatie van de indeling van de vereiste tijdsinvestering voor drie categorieën van 
complexiteit (eenvoudig,  doorsnee, moeilijk tot complex) 

 
 

Er wordt opgemerkt dat 4 patiënten situaties afwijken en 1 patiënten situatie extreem afwijkt 

van de overige patiënten situaties binnen hun categorie van complexiteit. Er is wel een 

duidelijke toename in vereiste tijdsinvestering naarmate de complexiteit van een patiënten 

situatie toeneemt. 
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Tabel 17 : Classificatie resultaat van de discriminantanalyse voor de indeling van de patiënten situatie volgens 
drie categorieën van complexiteit (eenvoudig, doorsnee, moeilijk tot complex) 

Classification Resultsa,c 

 

Categorieën eenvoudig, doorsnee en moeilijk 

tot complex 

Predicted Group Membership 

Totaal Eenvoudig Doorsnee  

Moeilijk tot 

complex 

Original Count Eenvoudig 7 0 0 7 

Doorsnee 1 8 1 10 

Moeilijk tot complex 0 0 23 23 

% Eenvoudig 100,0 ,0 ,0 100,0 

Doorsnee 10,0 80,0 10,0 100,0 

Moeilijk tot complex ,0 ,0 100,0 100,0 

Cross-validatedb Count Eenvoudig 4 1 2 7 

Doorsnee 2 6 2 10 

Moeilijk tot complex 2 4 17 23 

% Eenvoudig 57,1 14,3 28,6 100,0 

Doorsnee 20,0 60,0 20,0 100,0 

Moeilijk tot complex 8,7 17,4 73,9 100,0 

a. 95,0% of original grouped cases correctly classified. 

b. Cross validation is done only for those cases in the analysis. In cross validation, each case is 

classified by the functions derived from all cases other than that case. 

c. 67,5% of cross-validated grouped cases correctly classified. 

 

Op basis van dit model met 3 categorieën van complexiteit (eenvoudig, doorsnee, moeilijk tot complex) 

blijkt dat 67,5% van de patiënten situaties in de juiste categorie ingedeeld zal worden. 

Uiteindelijk werd het beste resultaat - voor zowel de vereiste tijdsinvestering als de indeling in een 

categorie van complexiteit - bekomen door de categorieën doorsnee en moeilijk samen te nemen tot 

1 categorie. De categorieën eenvoudig, doorsnee tot moeilijk en complex zullen verder gehanteerd 

worden. 

 Opmaken model discriminant analyse  

Om een patiënten situatie in de juiste categorie van complexiteit onder te kunnen brengen, dient een 

formule opgemaakt te worden die de Fisher classification coëfficiënt berekend. De formule is een 

lineaire regressie vergelijking waarvan de uitkomst (= het Fisher classification coëfficiënt) de indeling 

in de categorie bepaalt. Als basis voor de formule werd een model voor discriminantanalyse 

opgemaakt.  

Hiervoor werden eerst de relevante risicokenmerken bepaald. Vervolgens werd vanuit de relevante 

risicokenmerken nagegaan welke samenstelling van risicokenmerken het beste classificatie model 

opleverde. Hiervoor werden vijf risicokenmerken uit het model geschrapt. 
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Volgende risicokenmerken werden als relevant voor de complexiteit van het sociaal werk ingeschat: 

- De aanwezigheid van doorstromingsproblemen 

- De aanwezigheid van problemen ivm huisvesting 

- De patiënt is anderstalig 

- De familiale situatie van de patiënt (alleenstaand of samenwonend) 

- De leeftijd van de patiënt 

- Het inkomen van de patiënt (de patiënt heeft een inkomen of de patiënt heeft geen inkomen) 

- Het verblijfsstatuut van de patiënt 

- De reden van opname van de patiënt (geplande operatie, diagnosestelling, psychiatrische 

problematiek, suïcidepoging, verkeersongeval of mishandeling) 

- De aanwezigheid van problemen met het sociaal netwerk 

- Het ontbreken van professionele hulpverlening voor hospitalisatie van de patiënt 

- De aanwezigheid van psychosociale problemen 

- De aanwezigheid van financiële problemen 

- De aanwezigheid van juridische problemen 

- De aanwezigheid van problemen met het cognitief functioneren van de patiënt 

- De aanwezigheid van problemen rond zelfredzaamheid bij de patiënt 

- De aanwezigheid van sociaal – en gedragsgerichte verstoringen bij de patiënt 

- De aanwezigheid van een crisisinterventie 

- De aanwezigheid van een interventie rond psychosociale hulpverlening 

- De aanwezigheid van een interventie rond de verplichte ziekteverzekering en/of de 

mutualiteit 

- De aanwezigheid van een interventie rond de sociale zekerheid 

- De aanwezigheid van een interventie rond arbeidsonderbrekingen 

- De aanwezigheid van een interventie rond het VAPH 

- De aanwezigheid van een interventie rond financieel administratieve hulpverlening 

- De aanwezigheid van een interventie rond juridisch administratieve hulpverlening 

- De aanwezigheid van een interventie rond de verblijfstatus 

- De aanwezigheid van een interventie rond (semi-) residentiële hulpverlening 

- De aanwezigheid van een interventie rond professionele ambulante hulpverlening 

- De aanwezigheid van een patiëntgebonden overleg 

- De aanwezigheid van een interventie rond tolken 

Volgende risicokenmerken werden uit het model voor de discriminantanalyse verwijderd, 

aangezien deze niet bijdroegen aan de voorspellende waarde van het model.  

- De leeftijd van de patiënt 

- Het verblijfsstatuut van de patiënt 

- De aanwezigheid van financiële problemen 

- De aanwezigheid van juridische problemen 

- De aanwezigheid van een crisisinterventie 

Het model bestond uiteindelijk uit 24 risicokenmerken. Zo werd het model verkregen met de 

meeste garantie voor juiste plaatsing van een patiënten situatie in een categorie van complexiteit. 

 

 

Resultaten discriminantanalyse 



54 
 

De opgemaakte formule en enkele verklarende coëfficiënten voor het discriminant model zijn na te 

kijken in bijlage 10. 

Hieronder wordt de voornaamste tabel met de classificatie resultaten weergegeven (zie tabel 18). 

Tabel 18: Classificatie resultaat van de discriminant analyse 

Classification Resultsa,c 

 

Categorieën Predicted Group Membership 

Totaal Eenvoudig 

doorsnee tot 

moeilijk complex 

Original Count Eenvoudig 7 0 0 7 

doorsnee tot moeilijk 1 23 0 24 

complex 0 0 9 9 

% Eenvoudig 100,0 ,0 ,0 100,0 

doorsnee tot moeilijk 4,2 95,8 ,0 100,0 

complex ,0 ,0 100,0 100,0 

Cross-validatedb Count Eenvoudig 4 3 0 7 

doorsnee tot moeilijk 3 15 6 24 

complex 2 1 6 9 

% Eenvoudig 57,1 42,9 ,0 100,0 

doorsnee tot moeilijk 12,5 62,5 25,0 100,0 

complex 22,2 11,1 66,7 100,0 

a. 97,5% of original grouped cases correctly classified. 

b. Cross validation is done only for those cases in the analysis. In cross validation, each case is classified by 

the functions derived from all cases other than that case. 

c. 62,5% of cross-validated grouped cases correctly classified. 

 

Het eerste deel van de tabel ‘original’ omvat de resultaten gebaseerd op de 43 patiënten situaties.  

Het tweede deel van de tabel ‘cross-validated’ houdt ook rekening houden met de voorspellingen van 

het model voor toekomstige data. 

Toekomstige data in het model worden voor 62,5% in de juiste categorie van complexiteit ingedeeld. 

Voor 37,5% is nog niet geweten wat de accuraatheid van indeling kan verbeteren. 

 

Tree classification 

Naast de discriminantanalyse werd ook een non-parametrische tree classification uitgevoerd. Er 

worden geen verdere stappen op deze analyse gebaseerd. Deze classificatie is informatief in bijlage te 

vinden (zie bijlage 11). 
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6.6. Categorieën van complexiteit en vereiste tijd 
 

De tool voor werklastmeting heeft als doelstelling om de werkbelasting van een sociaal werker na te 

gaan op basis de complexiteit van de op dat moment begeleide gehospitaliseerde patiënten en de 

vereiste tijd die gekoppeld wordt aan de categorieën van complexiteit. 

De vereiste tijdsinvestering wordt gezien als de tijdsinvestering die nodig is in een patiënten situatie 

gedurende de periode van werklastmeting (twee weken). Dit aangezien ook de huidige tijdsinvestering 

en de risicokenmerken – die de categorie van complexiteit bepalen - voor deze periode ingebracht 

werden. 

Er werd een predictie interval berekend (zie tabel 19) waartussen de laagste vereiste tijdsinvestering 

en de hoogste vereiste tijdsinvestering per categorie voorspeld wordt te liggen. Het predictie interval 

werd berekend op basis van de gemiddelde vereiste tijdsinvestering versus de voorspelde categorie 

waartoe een patiënten situatie behoort. 

Tabel 19: Vereiste tijdsinvestering per categorie van complexiteit 

Categorie Minimale vereiste tijd Maximale vereiste tijd 

Eenvoudig 0 min 330 min 

Doorsnee tot moeilijk 50 min 434 min 

Complex 154 min 548 min 

 

Vanuit de boxplotten (zie blz. 47) werd reeds visueel een duidelijk oplopende tijdsinvestering 

opgemerkt naarmate de complexiteit toeneemt, maar er blijkt ook veel overlapping in de 

tijdsinvestering tussen de verschillende categorieën te zijn. Vanuit het predictie interval wordt deze 

overlap kwantitatief zichtbaar. 

Deze overlap is vermoedelijk ontstaan omwille van de methode die gebruikt werd om de vereiste tijd 

in kaart te brengen. Zo is dit waarschijnlijk te wijten aan: 

- Er geen discussie was tussen de verschillende experten die de beoordeling gaven. Zo konden 

de experten hun ingeschatte tijdsinvestering niet herzien op basis van de argumentering van 

een andere expert. Hierdoor konden de tijdsinschattingen van verschillende experten voor 

eenzelfde patiënten situaties sterk uiteenlopend zijn. 

- Er onvoldoende richtlijnen voor het inschatten van de vereiste tijd aan de experten 

meegegeven werden. Nu werd opgemerkt dat bepaalde ideeën rond samenwerking en de 

communicatie in de werking van enkele experten meegenomen werden bij de inschatting. 

Hierdoor schatten sommige experten de tijdsinvestering veel hoger in dan andere experten. 
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6.7. Implementatie van een tool voor werklastmeting 

6.7.1. Pilot test 
 

De tool voor werklastmeting - gebruikt voor de pilot test - was als volgt opgebouwd: 

Vijf tabbladen waar informatie ingebracht diende te worden: 

1) Dagingave 

2) Patiënten fiches 

3) Beïnvloedende factoren 

4) Niet patiëntgebonden activiteiten 

5) (niet) gehospitaliseerde patiënten en interdisciplinair overleg (IDO) 

Dagingave 

- Datum 

- Beginuur 

- Einduur 

- Verlof 

- Ziekte 

- Vaste niet werkende dag (in geval van deeltijds werkregime van de sociaal werker) 

Patiënten fiches 

Algemene kenmerken in de patiënten fiches: 

- Uniek nummer 

- Verpleegeenheid 

- Medische dienst 

- Geboortedatum 

- Geslacht 

- Reden van opname 

- Werksituatie 

- Arbeidsongeschiktheid 

- Inkomen 

- De patiënt was al voor de werklastmeting gehospitaliseerd 

- De patiënt is vandaag op ontslag gegaan 

- De hulpvragen en activiteiten voor deze opname zijn afgewerkt 

Specifieke kenmerken in de patiënten fiches: 

- Sociale en/of gedragsgerichte verstoringen bij de patiënt en/of het patiëntensysteem  

- Psychosociale problemen bij de patiënt en/of het patiëntensysteem 

- Problemen met betrekking tot de zelfredzaamheid van de patiënt 

- Problemen met betrekking tot het cognitief functioneren van de patiënt 

- Problemen in verband met het sociaal netwerk 

- Ambulante hulpverlening 

- Crisisinterventie 

- Niet professionele hulpverlening 

- Patiëntgebonden overleg 
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- Psychosociale hulpverlening 

- Vrijstellingen, verminderingen, premies, vergoedingen en/of VAPH 

- OCMW interventie 

Patiënt gerelateerde beïnvloedende factoren 

- Functioneren van het afdelingsteam  

- Gebrekkig functioneren/afwezigheid van het interdisciplinair overleg 

- Samenwerkingsverbanden/afspraken 

- Coaching en betrokkenheid directe leidinggevende 

- Richtlijnen en protocollen 

- Laattijdige communicatie van de ontslagdatum  

- De patiënt werd gezien in vervanging van een collega sociaal werk 

- Doorstromingsproblemen 

Beïnvloedende factoren 

- Afwezigheid omwille van eigen ziekte 

- Afwezigheid omwille van eigen verlof 

- Begeleiden van een stagiair 

- Gebrek aan administratieve ondersteuning 

- Gebrek aan IT ondersteuning  

- Gebrek aan vormingsmogelijkheden 

- Negatief ervaren werkdruk 

- Negatieve invloed van het afdelingsteam 

- Negatieve invloed van vervangingen 

- Onstabiliteit en veranderingen 

- Problemen rond infrastructuur 

- Werkonderbrekingen  

Niet-patiëntgebonden activiteiten 

- Bijdrage leveren aan de (praktijk) opleiding van studenten 

- Bijdragen tot beleidsontwikkeling 

- Consulteren, adviseren en coachen van andere professionals 

- Eigen tijd 

- Meewerken aan projecten of onderzoek 

- Niet- patiëntgebonden overleg 

- Organisatie- en dienstgebonden activiteiten 

- Plannen van competentieontwikkeling  

- Profileren en verantwoorden eigen beroep en beroepshandelen 

- Reflecteren over het eigen handelen 

- Verplaatsingen 

- Vorming volgen 

- Vorming geven  

- Werklastmeting 

- Werkonderbrekingen 

- Wachttijd  
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(Niet) gehospitaliseerde patiënten en interdisciplinair overleg (IDO)  

- Ambulante/daghospitalisatie patiënten 

- Interdisciplinair overleg 

 

6.7.2. Evaluatie van de pilot test 
 

Alle onderdelen van de pilot test, namelijk de infosessie, de handleiding, de kladversie, de tool voor 

werklastmeting en de pilot test in het algemeen kwamen in de groepsevaluatie door de sociaal werkers 

als thema’s aan bod. 

Per onderdeel wordt hieronder de feedback weergegeven: 

De infosessie 

De infosessie was duidelijk en concreet. Vooral de focus op het praktisch gebruik van de tool 

is nodig, zeker als de sociaal werker moeite ondervindt om met IT toepassingen te werken. Na 

het volgen van een infosessie werd het eenvoudiger om met de tool aan de slag te gaan. 

Er is best niet teveel tijdsverschil tussen de infosessie en de effectieve start van het gebruik 

van de tool. Het is ook handig om op voorhand zelf al eens de tool uit te kunnen proberen, 

maar dit werd voor de pilot test meestal niet gedaan omwille van tijdsgebrek bij de sociaal 

werkers. 

De kladversie 

De kladversie werd handig bevonden, maar het gebruik ervan hangt van de persoonlijke 

voorkeur af. Een drietal sociaal werkers gebruikten de kladversie niet, maar noteerden de 

namen en activiteiten in hun agenda. Aan het einde van de dag maakten zij een inschatting 

van de tijdsinvestering in de patiënten en de activiteiten. 

De kladversie werd voornamelijk handig bevonden om de patiënten kenmerken doorheen de 

dag te kunnen noteren. Om een correcte tijdsinvestering bij te kunnen houden wordt ingeschat 

dat dit haast onmogelijk is zonder continu gebruik van de kladversie. 

Bij de pilot test werd in de kladversie geen ruimte voorzien om de naam van de patiënt te 

noteren. Dit zou het eenvoudiger maken om vlot alle patiënten gegevens bij te kunnen houden 

en aan te vullen. Tot slot werd ook aangegeven dat er onvoldoende ruimte was om de 

tijdsinvestering in ambulante patiënten te noteren, aangezien sociaal werkers doorheen de 

dag heel wat ambulante hulpvragen ontvangen. 

De handleiding 

De handleiding was goed en duidelijk opgebouwd. De sociaal werkers gaven aan dat het 

eenvoudig was om informatie op te zoeken. De gebruikte voorbeelden verhoogden de 

bruikbaarheid.  

De opstart van het werken met de tool werd vereenvoudigd als de handleiding op voorhand 

doorgenomen kon worden, maar omwille van tijdsgebrek was dit niet altijd haalbaar. 

Specifiek voor pediatrische patiënten werd nog onduidelijkheid in de tool ondervonden. Zo 

was het niet altijd duidelijk of een bepaald kenmerk over de patiënt zelf gaat – in dit geval een 

kind – of over de ouders van het kind, waar de sociaal werker vaak mee samenwerkt. 
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Herhaaldelijk werd aangegeven dat de kenmerken die in de handleiding omschreven staan en 

dus in de tool opgenomen zijn, onvoldoende zijn om de complexiteit van de werking van de 

sociaal werker in beeld te brengen. Niet alle activiteiten die een sociaal werker opneemt staan 

in de patiënt fiches. Ook een gradatie van de complexiteit kan niet aangegeven worden.  

Bijv. Een sociaal werker kon niet aangeven dat veel tijd geïnvesteerd werd in het zoeken naar 

een revalidatiecentrum voor de patiënt. Dit item kon niet aangevinkt worden. De 

tijdsinvestering werd bij de totale tijdsinvestering in de patiënt genoteerd. Indien er extra 

moeilijkheden ondervonden werden zoals de juiste contactpersoon niet kunnen bereiken, de 

patiënt heeft niet het juiste profiel voor een bepaalde voorziening,… dan kon dit naar het 

gevoel van de sociaal werkers onvoldoende aangetoond worden. 

Accenten die gelegd moeten worden of moeilijkheden die ondervonden worden, kunnen 

onvoldoende aangetoond worden. 

De tool 

Bij het werken met de tool werden voornamelijk technische problemen aangegeven.  

Zo gingen reeds ingebrachte gegevens verloren indien niet correct opgeslagen werd en kennen 

de vakken voor bijkomende opmerkingen een beperking in het aantal in te voeren tekens. 

Ook naar gebruiksvriendelijkheid werden enkele verbeterpunten gesuggereerd, voornamelijk 

rond de werking van de patiënt fiches.  

 Er werd aangegeven dat er geen foutmelding ontvangen werd bij het niet correct 

opslaan van een patiënt fiche, waardoor nadien gegevens verloren kunnen gaan. 

 Het werd als vervelend ervaren om telkens naar dagingaven i.p.v. patiënt fiches 

verwezen te worden na het opslaan van een fiche. 

 Verder was het moeilijk om de tijdsinvestering per dag bij te houden. Indien deze meer 

dan dertig minuten afweek van de effectief gewerkte tijd voor die dag, kon de 

dagingave niet afgesloten worden. Vooral bij de verschillende patiënt fiches was het 

moeilijk na te gaan waar de tijdsinvestering niet correct ingebracht werd. Er werd 

gevraagd om een teller van de tijdsinvestering per patiënt fiche weer te geven. 

 Tot slot was het moeilijk om de juiste patiënt in de overzichtslijst terug te vinden indien 

er veel gehospitaliseerde patiënten opgevolgd werden. De patiënten dienden 

geïdentificeerd te worden aan de hand van een uniek patiëntennummer. Omwille van 

de privacy werd de naam van de patiënt niet genoteerd. Dit maakt het moeilijk voor 

sociaal werkers om vlot de juiste patiënt terug te vinden. Er werd gesuggereerd om 

meer informatie te noteren, zoals de medische dienst of het geslacht. Verder zouden 

de patiënten op een andere manier in de lijst geordend kunnen worden, bijvoorbeeld 

volgens meest recent toegevoegde of een opsplitsing te maken tussen notities in week 

1 of in week 2 van een implementatieperiode. Tot slot werd voorgesteld om een 

zoekfunctie toe te voegen. 

Er werd in de pilot test aan de sociaal werkers gevraagd om een opsplitsing te maken tussen 

de tijdsinvestering van een interdisciplinair overleg in een gehospitaliseerde patiënt die de 

sociaal werker begeleidt en de tijdsinvestering van een interdisciplinair overleg in 

gehospitaliseerde patiënten die de sociaal werker niet begeleidt en in ambulante patiënten. 

De eerste tijdsinvestering werd genoteerd in de fiche van de betreffende patiënt. De laatste 

tijdsinvestering diende genoteerd te worden in het tabblad ‘(niet) gehospitaliseerde patiënten 

en interdisciplinair overleg’. Deze opsplitsing vroeg een grote mentale belasting van de sociaal 
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werkers. Om de volledige tijd in de gehospitaliseerde patiënt in kaart te kunnen brengen, is er 

echter geen mogelijkheid om dit te vereenvoudigen. 

Het werd algemeen als een grote meerwaarde ervaren om een contactpersoon te hebben 

waar bij vragen of onduidelijkheden informatie opgevraagd kon worden. 

Er werd aangegeven dat de tijdsinvestering die een stagiair in een patiënt investeert niet 

genoteerd kon worden. Dit zou tot een vertekening van de totale tijd geïnvesteerd in de 

patiënt leiden. 

Momenteel werd bij het polsen naar de subjectieve beleving van het werk – bij de 

beïnvloedende factoren – voornamelijk een focus op problemen ervaren. Een beïnvloedende 

factor diende aangeduid te worden als er een negatieve invloed door ervaren werd, terwijl er 

ook aspecten zijn die een positieve invloed kunnen hebben. 

Algemeen werd ervaren dat hoe langer er met de tool gewerkt wordt, hoe eenvoudiger dit 

gaat. Het invullen werd wel als een belasting ervaren en de vraag werd gesteld als de belasting 

reeds hoog is of het haalbaar is om de tool voor werklastmeting bij te houden.  

Verder werd door de sociaal werkers het gevoel ervaren dat niet de volledige werking 

gevisualiseerd wordt door de manier waarop de tool opgebouwd is. De complexiteit van het 

werken met mensen, de werkonderbrekingen, de veelheid van de verschillende activiteiten en 

de mentale belasting (van het werk op zich en van het invullen van de tool) maakten het niet 

evident om de tool in te vullen. Hierbij werd ervaren dat niet alle activiteiten opgenomen voor 

de patiënt aangeduid kunnen worden, waardoor de complexiteit van een patiënten situatie 

niet ten volle tot uiting kon komen. Het onderzoeksteam benadrukt dat de tool geen 

instrument voor registratie van activiteiten is. Op basis van het voorkomen van de 

risicokenmerken kan de complexiteit van de patiënt op het sociaal werk ingeschat worden. 

De werklastmeting in het algemeen 

De sociaal werkers die deelnamen aan de pilot test ervoeren over het algemeen een hoge nood 

aan het objectief in kaart brengen van de werkbelasting van sociaal werkers. Momenteel is 

hier nog geen beschikbare tool voor. Sociaal werkers zijn bereid te investeren in het invullen 

van dergelijke tool, indien zij het gevoel hebben dat er effectief iets gedaan wordt met de 

verkregen gegevens, zoals het stellen van een norm voor het aantal sociaal werkers in 

ziekenhuizen en het aanpakken van de huidige werkbelasting. 

Bij de huidige tool werden enkele bedenkingen geformuleerd. Zo wordt de vraag gesteld of de 

werkbelasting enkel door de complexiteit van de patiënten situatie bepaald wordt. Er wordt 

o.a. ingeschat dat de werkbelasting niet in zijn volledigheid in kaart gebracht kan worden 

zonder de complexiteit bepaald door ambulante patiënten in het onderzoek mee op te nemen. 



61 
 

6.7.3. Aanpassingen in de tool  
 

Op basis van de verdere analyses rond de risicokenmerken, de feedback uit de pilot test en de 

informatiesessies met de deelnemende ziekenhuizen, werd de tool voor werklastmeting verder 

ontwikkeld.  

Visuele voorstelling van de tool na de aanpassingen: 

- Dagingave 

- Patiënten fiches 

- Beïnvloedende factoren 

- Niet patiëntgebonden activiteiten 

- (niet) gehospitaliseerde patiënten en interdisciplinair overleg (IDO) 

- Niet sociaal werk gebonden activiteiten 

 

 

Vooral de patiënt fiches werden inhoudelijk en naar gebruiksvriendelijkheid aangepast. 

Inhoudelijk bestonden de patiënt fiches na aanpassingen uit de pilot test uit volgende items: 

Algemene kenmerken in de patiënt fiches: 

- Uniek nummer  

- Medische dienst of afdeling 

- Werd de patiënt gezien in vervanging?  

- Geboortedatum  

- Geslacht  

- Werksituatie 

- Arbeidsongeschiktheid 
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Verblijfsperiode van de patiënt 

- De patiënt werd voor deze hospitalisatie op deze afdeling reeds voor de werklastmeting door 

de sociaal werker begeleid  

- De patiënt is vandaag op ontslag gegaan     

- De hulpverlenende activiteiten zijn afgerond  

Specifieke kenmerken in de patiënt fiches 

- De patiënt is anderstalig 

- Voor opname is er nog geen professionele hulpverlening aanwezig 

- Er zijn huisvestingsproblemen  

- Er zijn financiële problemen 

- Er zijn juridische problemen  

- Er zijn sociaal en/of gedragsgerichte verstoringen 

- Er zijn psychosociale problemen 

- Er zijn problemen op het vlak van de zelfredzaamheid  

- Er zijn problemen op het vlak van het cognitief functioneren 

- Er zijn problemen rond het sociaal netwerk  

- Crisisinterventie  

- Psychosociale hulpverlening 

- De verplichte ziekteverzekering en het ziekenfonds 

- De sociale zekerheid  

- Vrijstellingen, verminderingen, premies, vergoedingen en/of VAPH  

- Financieel administratieve hulpverlening 

- Eerstelijnshulpverlening 

- Patiëntgebonden overleg 

- Huisvesting  

- Functionele autonomie  

- Tolken  

- Vervoer 

Patiënt gerelateerde beïnvloedende factoren  

- Functioneren van het afdelingsteam 

- Gebrekkig functioneren/afwezigheid van het interdisciplinair overleg 

- Samenwerkingsverbanden/afspraken 

- Coaching en betrokkenheid directe leidinggevende 

- Richtlijnen en protocollen 

- Laattijdige communicatie van de ontslagdatum  

- Doorstromingsproblemen 

Op vlak van gebruiksvriendelijkheid in de patiënt fiches werden volgende aanpassingen gemaakt: 

- In het overzicht van de patiënt fiches wordt naast het unieke patiëntennummer ook de 

geboortedatum, de medische dienst en het geslacht opgenomen. 

- Indien een patiënt fiche afgesloten wordt, dan blijft deze zichtbaar in de lijst van de fiches. De 

betreffende fiche kan echter niet meer geopend worden voor wijzigingen. Zo heeft de sociaal 

werker wel nog een zicht op de reeds aangemaakte en afgesloten fiches. 
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- Onderaan de overzicht lijst wordt de totale tijdsinvestering in de patiënten voor die dag 

zichtbaar bijgehouden. Zo wordt het eenvoudiger om de correcte tijdsinvestering bij te 

houden.   

Andere inhoudelijke aanpassingen: 

- In het tabblad dagingave kan aangevinkt worden of de sociaal werker een stagiair in 

begeleiding heeft. Dit heeft als gevolg dat de stagiair ook een geïnvesteerde tijd in een 

gehospitaliseerde patiënt kan aangeven. 

- Er wordt in het tabblad dagingave een teller van de geïnvesteerde tijd, die reeds in de tool 

ingebracht werd, opgenomen. Zo zou het eenvoudiger moeten zijn om de effectief 

geïnvesteerde tijd correcter bij te kunnen houden. 

- Bij de beïnvloedende factoren kan nu aangegeven worden of er een positieve of een negatieve 

invloed op de werkbelasting ervaren wordt 

- Naast sociaal werk gebonden activiteiten kunnen er nu ook niet sociaal werk gebonden 

activiteiten aangeduid worden. Zo kan de volledige werking van de sociaal werker in kaart 

gebracht worden. Dienstverantwoordelijke activiteiten, verpleegkundige activiteiten en 

‘andere’, staan standaard in de tool opgelijst. 

- Op basis van de informatiesessies in de 4 deelnemende ziekenhuizen werden per ziekenhuis 

individuele dienst specifieke activiteiten en/of projecten toegevoegd.  

 

Aanpassingen die nog niet gemaakt konden worden: 

- Om de gebruiksvriendelijkheid te verhogen werd gezocht naar een manier om fouten in het 

opslaan te vermijden en om de sociaal werker na opslaan terug te verwijzen naar het tabblad 

waar laatst in gewerkt werd. Dit kon nog niet uitgeklaard worden. 

- In één ziekenhuis werd een wachtdienst waargenomen door de sociaal werkers, dit kon echter 

nog niet bij de implementatie in de tool mee opgenomen worden, maar werd in een apart 

Excel document bijgehouden. 

- Er werd geopperd om een zoekfunctie in de overzicht lijst in de patiënt fiches toe te voegen 

en om zelf de ordening van de patiënt fiches te kunnen kiezen (volgens datum van inbreng of 

volgens patiëntennummer). Dit kon technisch gezien nog niet in de tool opgenomen worden. 

- Vanuit de infosessies werd sterk aangedrongen om een link te maken tussen de tool voor 

werklastmeting en het elektronische patiëntendossier, zodat de gekende informatie rond een 

patiënt automatisch mee in de tool opgenomen kan worden. Gezien de verschillende 

patiëntendossiers waar in de verschillende ziekenhuizen mee gewerkt wordt, kon dit niet 

opgenomen worden. 

 

6.7.4. Implementatie en rapporten 
 

Voor deelname aan de implementatie van de tool voor werklastmeting stelden 10 ziekenhuizen zich 

kandidaat. Vier ziekenhuizen werden door het onderzoeksteam geselecteerd op basis van 

landsgedeelte, aard, grootte, aanwezige informatica voorzieningen en motivatie. 

Alle ziekenhuizen hadden meer dan 300 bedden. Er namen 1 Franstalig en 3 Nederlandstalige 

ziekenhuizen deel. Eén ziekenhuis is een universitair ziekenhuis, 2 zijn algemene ziekenhuizen en het 

laatste ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis met universitair karakter 
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De tool voor werklastmeting werd gedurende 2 weken in de 4 ziekenhuizen geïmplementeerd. In 

totaal vulden 65 sociaal werkers (zie tabel 20) de tool dagelijks in. Sociaal werkers die louter een 

ambulante werking of geen praktijkwerking opnamen, namen niet deel aan de implementatieperiode. 

Tabel 20: Aantal deelnemende sociaal werkers per ziekenhuis 

Aard van de deelnemende ziekenhuizen Aantal deelnemende sociaal werkers 

Franstalig algemeen ziekenhuis met universitair karakter 13 

Nederlandstalig algemeen ziekenhuis 22 

Nederlandstalig algemeen ziekenhuis 13 

Nederlandstalig universitair ziekenhuis 15 

Totaal 65 

 

Er waren in totaal 639 dagingaves, waarvan er bij 533 dagingaves effectieve aanwezigheid op het werk 

was. Bij 106 dagingaves was er afwezigheid omwille van ziekte, verlof of een vaste niet werkende dag 

omwille van deeltijdse tewerkstelling. 

Er werden in totaal 1807 gehospitaliseerde patiënten in de tool ingebracht.  

Eén week na de implementatie periode werd aan de sociaal werkers gevraagd om de ontbrekende zes 

risicokenmerken (zie blz. 27) verder aan te vullen. Een zevende bijkomende variabele – het inkomen 

van de patiënt – werd nog later als risicokenmerk geïdentificeerd en kon niet meer bij de sociaal 

werkers bevraagd worden.  

Van negen sociaal werkers – 361 gehospitaliseerde patiënten - werden geen aanvullingen ontvangen. 

Bijkomend konden voor 42 patiënten de zes variabelen niet aangevuld worden. Voor 23 

gehospitaliseerde patiënten ontbrak de informatie in verband met één of meerdere van de zes 

variabelen. Voor 167 patiënten kon het inkomen niet ingeschat worden. 

Er waren in totaal 555 onvolledige gehospitaliseerde patiënten situaties. Voor deze situaties kon geen 

categorie van complexiteit bepaald worden. De indeling van de overige patiënten volgens complexiteit 

wordt in onderstaande tabel weergegeven (zie tabel 21). 

Tabel 21: Voorspelde categorie van complexiteit voor de patiënten situaties uit de werklastmeting in vier Belgische 
ziekenhuizen 

Categorie van complexiteit Aantal patiënten Percentage 

Eenvoudig 560 31% 

Doorsnee tot moeilijk 483 27% 

Complex 209 12% 

Geen voorspelde categorie 555 31% 
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Op vlak van tijdsinvestering investeerden de sociaal werkers het meeste tijd in niet patiëntgebonden 

activiteiten, gevolgd door de tijdsinvestering in gehospitaliseerde patiënten. Indien de tijdsinvestering 

in gehospitaliseerde patiënten en in ambulante/daghospitalisatie patiënten samengeteld wordt, gaat 

de grootste tijdsinvestering naar patiëntgebonden activiteiten i.p.v. niet patiëntgebonden activiteiten. 

De tijdsinvestering in ambulante patiënten, ambulante vragen en daghospitalisatie komt op de derde 

plaats. De minste tijdsinvestering gaat naar niet sociaal werk gebonden activiteiten (zie tabel 22). 

Tabel 22: Totale tijdsinvestering per soort activiteit van de sociaal werkers uit de werklastmeting in vier Belgische 
ziekenhuizen 

Tijdsinvestering in… Totale tijd (min) Percentage van de totale 
tijd 

Gehospitaliseerde patiënten 90702 38,8% 

Ambulante/daghospitalisatie patiënten 26645 11,4% 

Niet patiëntgebonden activiteiten 93001 39,8% 

Niet sociaal werk gebonden activiteiten 9974 4,3% 

Interdisciplinair overleg 13422 5,7% 

 

6.8. Evaluatie 
 

Na de implementatie van de tool voor werklastmeting werd de tool door de deelnemende sociaal 

werkers geëvalueerd. Ook de rapporten van deze werklastmeting werden door de deelnemende 

sociaal werkers en door dienstverantwoordelijken sociaal werk geëvalueerd.  

 

6.8.1. Tool 
 

De vragenlijst ter evaluatie van de tool voor werklastmeting werd door 50 van 65 sociaal werkers 

ingevuld (respons rate 77%). In de tabel hieronder wordt de mate van akkoord rond enkele stellingen 

in verband met de infosessies, de handleiding bij de tool, de kladversie, de tool en het gebruik van de 

tool aangegeven (zie tabel 23-25). 
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Tabel 23: Algemene evaluatie van de ervaring van de sociaal werkers rond de infosessie, handleiding, kladversie en tool 
voor werklastmeting 

Ik vond… St
e

rk
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rk
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n

s 

…dat ik voldoende informatie had om de tool voor werklastmeting in 
te vullen 

2% 18% 74% 6% 

…de infosessie noodzakelijk om de werklastmeting goed uit te kunnen 
voeren 

4% 8% 54% 32% 

…de infosessie duidelijk 0% 10% 84% 4% 

… de handleiding noodzakelijk om de werklastmeting goed uit te 
kunnen voeren 

2% 6% 56% 30% 

… dat de handleiding mij tijdig bezorgd werd 2% 20% 68% 10% 

…de ‘werkwijze voor de tool voor werklastmeting’ in de handleiding 
duidelijk omschreven 

0% 8% 82% 10% 

…de ‘inhoud van de tool voor werklastmeting’ in de handleiding 
duidelijk omschreven 

0% 10% 76% 14% 

…alle nodige informatie in de handleiding 0% 26% 68% 6% 

… de kladversie een meerwaarde 6% 54% 30% 10% 

…het noodzakelijk om de tool op voorhand uit te kunnen proberen 2% 22% 46% 30% 

… de link naar de tool mij tijdig werd bezorgd 6% 18% 68% 8% 

…het nuttig om de tool in te vullen 8% 26% 52% 8% 

…het niet haalbaar om de tool in te vullen 4% 64% 30% 2% 

…dat het invullen van de tool teveel werklast met zich meebrengt 2% 28% 54% 16% 

… de tijdsinvestering in de werklastmeting goed in verhouding met 
mijn takenpakket 

6% 54% 40% 0% 

…dat de tool alle nodige gegevens om mijn werklast in kaart te 
brengen, bevraagt 

14% 62% 24% 0% 

...dat de werkbelasting door ambulante patiënten in de tool 
opgenomen moet worden 

4% 10% 52% 34% 

…dat ik voldoende ruimte had om zelf aanvullingen te noteren rond 
mijn werklast 

4% 18% 74% 4% 
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Tabel 24: Evaluatie van de tijdsinvestering van de implementatie van een tool voor werklastmeting 

Ik vond… Te
 la

n
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o
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…de duur van de infosessie 8% 74% 12% 

…de tijdsinvestering voor het invullen van de tool 52% 30% 12% 

…de tijdsinvestering in de volledige periode van werklastmeting (infosessie, 
handleiding lezen, tool bijhouden,…) 

44% 46% 6% 

… de implementatieperiode van twee weken voor het in kaart brengen van de 
werklast 

14% 56% 24% 

 

Tabel 25: evaluatie van de visie van sociaal werkers rond de tool voor werklastmeting 
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…dat er nood is aan een tool voor werklastmeting binnen sociaal werk 
in het ziekenhuis 

4% 16% 56% 24% 

…een aanspreekpunt rond de werklastmeting binnen het ziekenhuis 
een meerwaarde 

2% 18% 64% 16% 

… het haalbaar om de tool in de toekomst te gebruiken 8% 34% 50% 6% 

...dat in een toekomstige tool de werkbelasting door ambulante 
patiënten opgenomen moet worden ook al zou dit meer 
tijdsinvestering voor het invullen van de tool vragen 

4% 14% 62% 20% 

 

Infosessie: 

De infosessies werden over het algemeen goed bevonden. In de bijkomende opmerkingen werd 

aangegeven dat de infosessies meer praktisch gericht dienen te zijn, bijvoorbeeld door toevoeging van 

een mogelijkheid tot het zelf uitproberen van de tool aan een computer.  

Handleiding: 

Ook de handleiding werd over het algemeen goed bevonden. In de bijkomende opmerkingen werd 

gevraagd om meer voorbeelden toe te voegen. 

Kladversie: 

Voor de kladversie werd door 60% van de sociaal werkers aangegeven dat deze geen meerwaarde 

vormt. Dit werd als hulpmiddel aangeboden en gebruik van de kladversie was voor allen vrijblijvend. 

Tool: 

Over het algemeen werd de tool nuttig bevonden en werd een nood aan dergelijke tool door 80% van 

de sociaal werkers ervaren. Verder werd aangegeven dat het haalbaar is om de tool in te vullen (68%), 

maar dat dit een hoge tijdsinvestering vraagt in verhouding tot de rest van het takenpakket (60%) en 
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teveel werklast met zich meebrengt (70%). In de bijkomende opmerkingen werd aangegeven dat de 

tool niet het hele jaar kan gebruikt worden. Een frequentie van 2 à 3 maal per jaar werd gesuggereerd. 

Inhoudelijk werd gevraagd om in de toekomst ook de werkbelasting door ambulante patiënten mee in 

de tool op te nemen (82%). 

In de bijkomende opmerkingen werd o.a. verzocht om meer in te kunnen brengen rond de werkelijke 

taken van de sociaal werker zoals telefonische oproepen of administratie. Het is echter niet de 

doelstelling van de tool om alle activiteiten van sociaal werkers te registreren, het is wel de bedoeling 

om op basis van enkele items de werklast te kunnen bepalen. 

 

6.8.2. Aanpassingen in de tool na de implementatie en evaluatie 
 

Op basis van verdere statistische verwerkingen rond de risicokenmerken voor de complexiteit van de 

patiënt op het sociaal werk, feedback tijdens de periode voor werklastmeting en de evaluatie van de 

tool voor werklastmeting nadien, werd de tool verder aangepast. 

Hieronder wordt de – binnen deze onderzoeksopzet - finale inhoud van de patiënt fiches weergegeven.

  

Algemene kenmerken van de patiënt 

- Uniek nummer 

- Medische dienst of afdeling 

- Werd de patiënt gezien in vervanging? 

- Geboortedatum 

- Geslacht 

- Reden van opname 

- De familiale situatie van de patiënt 

- Inkomen 

Verblijfsperiode van de patiënt  

- De patiënt werd voor deze hospitalisatie op deze afdeling reeds voor de werklastmeting door 

de sociaal werker begeleid  

- De patiënt is vandaag op ontslag gegaan     

- De hulpverlenende activiteiten zijn afgerond  

Specifieke kenmerken van de patiënt 

- De patiënt is anderstalig 

- Voor opname is er nog geen professionele hulpverlening aanwezig 

- Er zijn huisvestingsproblemen  

- Er zijn sociaal en/of gedragsgerichte verstoringen 

- Er zijn psychosociale problemen 

- Er zijn problemen op het vlak van de zelfredzaamheid  

- Er zijn problemen op het vlak van het cognitief functioneren 

- Er zijn problemen rond het sociaal netwerk  

- Psychosociale hulpverlening  

- De verplichte ziekteverzekering en het ziekenfonds 

- De sociale zekerheid  
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- VAPH  

- Arbeidsonderbrekingen 

- Financieel administratieve hulpverlening 

- Eerstelijnshulpverlening  

- Juridisch administratieve hulpverlening 

- De verblijfsstatus 

- (semi) residentiële hulpverlening 

- Patiëntgebonden overleg  

- Tolken  

Patiënt gerelateerde beïnvloedende factoren  

- Functioneren van het afdelingsteam 

- Gebrekkig functioneren/afwezigheid van het interdisciplinair overleg  

- Samenwerkingsverbanden/afspraken  

- Coaching en betrokkenheid directe leidinggevende 

- Richtlijnen en protocollen 

- Laattijdige communicatie van de ontslagdatum 

- Doorstromingsproblemen  

Andere aanpassingen in de tool voor werklastmeting: 

- De tabbladen werden omgevormd tot pagina’s, waardoor de ingebrachte gegevens 

automatisch opgeslagen worden en geen gegevens meer verloren gaan. 

- Op de pagina dagingave werd de mogelijkheid toegevoegd om aan te geven of de sociaal 

werker die dag binnen een wachtsysteem werkt. Zo kunnen meerdere dagingaves voor 

dezelfde datum aangegeven worden en kan een dagingave ook over twee dagen lopen (bijv. 

bij een wachtoproep die loopt van 23u00 t.e.m. 01u00). 

- In de patiënt fiches werd een zoekfunctie toegevoegd. Verder kan de sociaal werker kiezen om 

de fiches volgens recentste eerst of volgens patiënten nummer te ordenen. Zo kunnen patiënt 

fiches vlugger terug gevonden worden. 

- Op de pagina beïnvloedende factoren werd het item ‘coaching en betrokkenheid van de 

directe leidinggevende’ toegevoegd 

 

6.8.3. Rapporteren van de werkbelasting 
 

De rapporten bestonden uit volgende onderdelen: 

- Een overzicht van de gegevens van ‘dagingave’ uit de tool 

- Een totaal overzicht per gehospitaliseerde patiënt 

- De tijdsinvestering in gehospitaliseerde patiënten per afdeling per sociaal werker 

- De tijdsinvestering in gehospitaliseerde patiënten per sociaal werker per afdeling 

- De tijdsinvestering in niet patiëntgebonden activiteiten per sociaal werker 

- De tijdsinvestering per niet patiëntgebonden activiteit  

- Opmerkingen bij de niet patiëntgebonden activiteiten 

- Het voorkomen van het aantal beïnvloedende factoren  

- Opmerkingen bij de beïnvloedende factoren  

- De tijdsinvestering in ambulante/daghospitalisatie patiënten 

- De tijdsinvestering in niet sociaal werk gebonden activiteiten  
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- Opmerkingen bij de niet sociaal werk gebonden activiteiten  

- Totaal overzicht van de tijdsinvestering in gehospitaliseerde patiënten, niet patiëntgebonden 

activiteiten, ambulante/daghospitalisatie patiënten, interdisciplinair overleg en niet sociaal 

werk gebonden activiteiten 

- Een overzicht van de complexiteit van gehospitaliseerde patiënten 

- Een totaal overzicht van patiëntgebonden beïnvloedende factoren per sociaal werker 

- Een totaal overzicht van de patiëntgebonden beïnvloedende factoren per afdeling of per 

medische dienst 

 

Beoordeling van de rapporten door dienstverantwoordelijken sociaal werk  

Een voorbeeld van een rapport werd in een bijeenkomst van Franstalige en Nederlandstalige 

dienstverantwoordelijken sociaal werk voorgesteld. Er namen 23 dienstverantwoordelijken deel aan 

de bijeenkomst. 

Hieronder worden de opportuniteiten, bedenkingen en mogelijke aanpassingen in verband met de tool 

en de rapporten – die op deze bijeenkomst aangehaald werden - weergegeven.  

Mogelijkheden van de rapporten volgens dienstverantwoordelijken sociaal werk: 

- Oppikken van signalen na herhaaldelijke metingen, mits bijkomende berekeningen op basis 

van de gegevens uit de rapporten. 

 bijv. verschilt de patiënten complexiteit naargelang een specifieke regio. 

- Objectief transparante evaluaties maken 

- Zicht verkrijgen op structurele knelpunten en complexiteiten. 

- In het kader van financiering wordt het mogelijk om te differentiëren naargelang de 

afdelingen. 

- Inzetten van de rapporten op een moment waar het voor het ziekenhuis past/nodig is, mits de 

dataverwerking vanuit het ziekenhuis zelf mogelijk is.  

- Beleidsbeslissingen hard maken. 

 

 

Bedenkingen bij de tool en de rapporten volgens dienstverantwoordelijken sociaal werk:  

- Aangezien momenteel nog geen onderzoek verricht kon worden naar de werkbelasting door 

ambulante patiënten, zou er eventueel een opsplitsing in de tool gemaakt kunnen worden 

tussen: 

o ambulante patiënten die momenteel actief begeleid worden  

o ambulante patiënten waarvoor sociaal werkers hulpverlening in het kader van nazorg 

dienen op te nemen 

- Is de tool ook toepasbaar op specifieke patiënten populaties zoals revalidatiepatiënten of 

psychiatrische patiënten? 

 Bij de ontwikkeling van de tool werd een zo breed mogelijke range aan patiënten 

populaties betrokken, zodat de tool op zich breed toepasbaar is.  

 Om de impact van langere en kortere opnames te beperken, wordt de werkbelasting over 

een beperkte periode van twee weken bekeken. De complexiteit van de patiënt tijdens 

deze twee weken wordt in rekening genomen. 
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 Uit het vorige onderzoek (Desmet et al., 2014) werd voornamelijk een verschil in klemtoon 

gevonden in de activiteiten opgenomen door sociaal werkers in AZ, UZ en PZ. Op basis van 

beperkt bijkomend onderzoek zou de formule gevalideerd kunnen worden voor de 

specifieke ziekenhuissetting. De tool op zich kan in iedere setting op dezelfde manier 

gehanteerd worden, er zullen mogelijks enkel inhoudelijke verschillen zijn. 

- Het motiveren van mensen om de tool voor werklastmeting bij te houden vergt veel energie. 

Dit zou beter moeten kunnen. Dit is zeker moeilijk in periodes waar de werkbelasting sowieso 

hoger ligt. Misschien kan er alvast rekening gehouden worden met de periode waarin de 

werklastmeting afgenomen wordt (bijv. niet in examenperiodes, vakantieperiodes,…)? 

- Hoe kunnen we sociaal werkers kritisch naar dergelijke rapporten laten kijken en naar cijfers 

in het algemeen, bijv. ook naar KPI’s? 

 

Voorgestelde aanpassingen voor verder gebruik van de tool en de rapporten door 

dienstverantwoordelijken sociaal werk: 

- De voorwaarden voor het gebruik en verdere ontwikkelingen hangt voor een groot stuk af van 

wat de overheid nodig heeft om het ziekenhuis sociaal werk te omkaderen. Enkel door het 

inzetten van de nodige financiële middelen kan de kwaliteit van het sociaal werk blijvend 

gewaarborgd worden. 

- De rapporten dienen vlug en vlot uit de tool getrokken te kunnen worden, zonder dat iemand 

zich nog dient bezig te houden met het aanmaken van draaitabellen. 

Om de motivatie hoog te houden dient de tool zo gebruiksvriendelijk als mogelijk te zijn.  

bijv. door een link te maken met het elektronisch patiëntendossier  

- Het is noodzakelijk dat iemand ingezet wordt voor de dataverwerking. 

- Op termijn kan het ook interessant zijn om grafieken per ziekenhuis in de rapporten te 

verwerken. 

- Voordat hier binnen en over de ziekenhuizen heen breed mee gewerkt kan worden, is 

effectieve implementatie van een uniform taalgebruik (cf. De kerntaken en subactiviteiten 

sociaal werk in ziekenhuizen) rond sociaal werk noodzakelijk. Enkel zo kunnen verbindingen 

gemaakt worden. 

Bijv. Dezelfde termen hanteren in het elektronisch patiëntendossier als in de tool, in iedere 

ziekenhuis dezelfde termen hanteren 

- Er zou meer differentiatie in de verschillende patiëntenpopulaties zichtbaar gemaakt moeten 

worden. 

- De tool werkt momenteel retrograad. Het zou mogelijks meer opbrengen mochten er 

onmiddellijk resultaten zichtbaar zijn. 

Bijv. meer als planningstool om de komende werklast in te schatten.  

Beoordeling van de rapporten door de deelnemende sociaal werker s 

Er werd een evaluatie van de rapporten aan de dienstverantwoordelijken en sociaal werkers uit de 4 

ziekenhuizen waar de tool geïmplementeerd werd gevraagd. De dienstverantwoordelijken konden zelf 

bepalen of zij de rapporten – en dus ook de evaluatie - naar de sociaal werkers doorstuurden. Er 

werden 12 evaluaties ontvangen. De mogelijkheden, bedenkingen en voorgestelde aanpassingen 

vanuit deze sociaal werkers worden hieronder weergegeven. 

Mogelijkheden van de rapporten volgens sociaal werkers: 
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De voornaamste feedback die in de evaluaties gegeven werd, is dat dergelijke rapporten nuttig zijn om 

een zicht te verkrijgen op de verdeling van de tijdsinvestering van het werk, zoals het verschil tussen 

de investering in ambulante versus gehospitaliseerde patiënten en patiëntgebonden versus niet-

patiëntgebonden activiteiten. Ook inzicht in de beïnvloedende factoren werd nuttig bevonden. 

Sociaal werkers gaven aan de data te kunnen gebruiken om hun eigen werk en werkverdeling te 

evalueren en indien nodig bij te sturen. Bijv. waar veel tijdsinvestering naar niet patiëntgebonden 

activiteiten gaat, kan nagedacht worden of deze tijd eventueel efficiënter ingevuld kan worden. 

Verder schatten zij in dat dienstverantwoordelijken hierdoor een beter zicht op hun werking zullen 

krijgen. Door inzicht in de werkbelasting zou een betere werkverdeling gemaakt kunnen worden en 

zou objectief aangetoond kunnen worden wat sociaal werkers opnemen. 

Tot slot gaven de sociaal werkers aan dat de gegevens gebruikt kunnen worden als basis van een 

activiteitenverslag aan de directie. Mogelijks kan dit ook helpen om het sociaal werk duidelijker te 

situeren binnen de gezondheidszorg. 

Bedenkingen bij de rapporten volgens sociaal werkers: 

Sociaal werkers die voornamelijk een ambulante werking hebben, ervoeren weinig meerwaarde aan 

de rapporten. Er zouden meer details rond de ambulante patiënten in de rapporten – en dus in de tool 

– opgenomen dienen te worden. 

Er kon bij enkele sociaal werkers opgemerkt worden dat het gebruik van Excel – waarin de rapporten 

opgemaakt zijn – geen evidentie was. Hierdoor konden niet alle gegevens vlot bekeken en 

geïnterpreteerd worden. Verder werd door de veelheid aan informatie niet alles goed begrepen. De 

handleiding die bij de interpretatie moet helpen was hierdoor te omvangrijk. 

Voorgestelde aanpassingen voor verder gebruik van de rapporten door sociaal werkers: 

Om de data in de rapporten vlotter te kunnen bestuderen werd voorgesteld om een synthese rapport 

op te maken voor algemeen gebruik. De gedetailleerde rapporten zouden wel voor individueel gebruik 

gehanteerd kunnen worden. Verder werd voorgesteld om grafieken aan de rapporten toe te voegen 

om het geheel overzichtelijker te maken. 
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7. Discussie 
 

Dit onderzoek had als doelstelling om een methodiek uit te werken om de werkbelasting van sociaal 

werkers in ziekenhuizen te kunnen bepalen. Verder diende nagegaan te worden of de ontwikkelde 

methodiek omgezet kon worden in een praktisch bruikbare elektronische tool. Om zo op uniforme 

wijze valide en objectieve gegevens ter onderbouwing van de allocatie van sociaal werkers en 

middelen aan afdelingen en ziekenhuizen te kunnen verzamelen. 

Het was mogelijk een theoretische methodiek en praktisch bruikbare tool voor het bepalen van de 

werkbelasting van sociaal werkers in ziekenhuizen te ontwikkelen. De methodiek kon binnen dit 

onderzoek echter onvoldoende onderbouwd en gevalideerd worden om generaliseerbare uitspraken 

over sociaal werk, werkbelasting en allocatie van middelen te maken.  

 

7.1. Aanbevelingen en beperkingen van het onderzoek 
 

Er is bijkomend onderzoek nodig om de huidige methodiek verder te onderbouwen. Er kan opgemerkt 

worden dat binnen dit onderzoek niet alle mogelijke aspecten die een effect hebben op de 

werkbelasting van sociaal werkers in ziekenhuizen onderzocht konden worden. Tot op heden werd een 

methodiek ontwikkeld om de werkbelasting van sociaal werkers op basis van gehospitaliseerde 

patiënten na te gaan. Gezien het complexe kader waarbinnen het ziekenhuis sociaal werk dient te 

functioneren, de veelheid aan activiteiten en de verschillende patiënten profielen die de sociaal werker 

in zijn werking ontmoet, is de methodiek louter gebaseerd op de gehospitaliseerde patiënten te 

beperkt om de werkbelasting in zijn geheel na te gaan. 

Hierna worden aanbevelingen voor de verdere onderbouwing en validering van de ontwikkelde 

methodiek en de nog ontbrekende elementen in de methodiek en tool voor werklastmeting 

besproken. 

 

7.1.1. Aanbevelingen voor verdere onderbouwing van de methodiek voor werklastmeting 
 

Enkele bedenkingen en knelpunten in het onderzoeksproces worden hieronder besproken. 

Het bekomen van de risicokenmerken 

Er werden heel wat stappen ondernomen om de determinanten van de complexiteit van een patiënten 

situatie op het sociaal werk te bekomen. Deze determinanten worden omschreven als 

risicokenmerken en bepalen de complexiteitscategorie van een patiënten situatie (zie blz. 33 en 44-

54). De risicokenmerken dienden tegenover de tijdsinvestering afgewogen te worden, aangezien dit 

als maat voor de complexiteit gehanteerd wordt.  

Initieel werden de risicokenmerken op de 323 patiënten situaties uit de registraties van de sociaal 

werkers uit het UZ Gent berekend. Hierbij werden de risicokenmerken afgewogen tegenover de 

huidige tijdsinvestering in de patiënt. Aangezien de methodiek streeft naar de bepaling van een 

evenwichtige werkbelasting, bleek het correcter om de risicokenmerken af te wegen tegenover de 
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vereiste tijdsinvestering in plaats van tegenover een tijdsinvestering die getekend kan zijn door de 

aanwezige werkbelasting.  

Deze vereiste tijdsinvestering werd echter enkel voor de 43 patiënten situaties, die voorgelegd werden 

aan experten sociaal werk, in kaart gebracht. Door deze beperkte data werden mogelijks enkele 

risicokenmerken al dan niet onterecht in de formule - voor een objectieve indeling in een categorie 

van complexiteit - opgenomen. Er is namelijk de kans op type II fouten.21   

Onderzoek naar het bepalen van relevante en meetbare determinanten die de werkbelasting van 

verpleegkundigen beïnvloeden, baseert zich voornamelijk op bevragingen van verpleegkundigen voor 

het identificeren van determinanten. Potentiële kenmerken worden geïdentificeerd door bevragingen 

van experten, literatuuronderzoek,… en opnieuw gegroepeerd tot relevante en meetbare kenmerken 

waarna de doorslaggevende weerhouden worden (Myny et al., 2011). Er wordt op gewezen dat ook 

minder meetbare determinanten een belangrijke rol kunnen spelen in de werkbelasting (Brady et al., 

2007). 

Om binnen deze onderzoeksopzet effectief tot een formule te kunnen komen, werden de 

risicokenmerken naast menselijke inschattingen ook statistisch geanalyseerd. Enerzijds werden 

hierdoor sterk objectief onderbouwde risicokenmerken bekomen, anderzijds kunnen minder tastbare 

determinanten gemist worden.  

Ander onderzoek gaat nog verder en toetst de determinanten ook af tegenover de patiënten noden 

op basis van patiënten bevragingen (Fagerström, Eriksson & Engberg, 1999). De focus binnen deze 

onderzoeksopzet lag op de werkbelasting die patiënten met zich meebrengen voor het sociaal werk. 

Streven naar een optimale werkbelasting kan de kwaliteit van het sociaal werk voor de patiënt ten 

goede komen. Er werd echter geen rechtstreekse link gemaakt tussen de werkbelasting en patiënten 

noden. 

Voornamelijk de beperkte data waarop de risicokenmerken momenteel gestoeld zijn, kunnen de 

generaliseerbaarheid van de formule in het gedrang brengen. Bijkomende datacollectie voor verdere 

onderbouwing is absoluut aangewezen.  

Vergelijkbaarheid van de patiënten situaties  

Algemeen beschouwd worden de profielen in de patiënten situaties uit het UZ Gent vergelijkbaar 

bevonden met de patiënten profielen in andere ziekenhuizen (zie blz. 36). Bij verdere analyse werd 

een significant verschil gevonden in de overeenstemming van de patiënten profielen volgens sociaal 

werkers uit algemene en uit universitaire ziekenhuizen en door sociaal werkers uit Nederlandstalige 

en Franstalige ziekenhuizen. 

Sociaal werkers uit universitaire ziekenhuizen vinden de patiënten profielen meer vergelijkbaar met 

de profielen uit het eigen ziekenhuis dan de sociaal werkers uit algemene ziekenhuizen. Ook sociaal 

werkers uit Nederlandstalige ziekenhuizen vinden de patiënten profielen meer vergelijkbaar dan de 

sociaal werkers uit Franstalige ziekenhuizen (zie blz. 37). 

Aangezien alle omschreven patiënten profielen afkomstig zijn uit het UZ Gent, lijkt het niet zo 

verwonderlijk dat sociaal werkers uit universitaire ziekenhuizen de profielen meer vergelijkbaar vinden 

met de eigen patiënten profiel. 

                                                           
21 De kans dat geen effect gemeten wordt, terwijl er in de populatie wel een effect is 
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Voor dit onderzoek werd ingeschat dat voornamelijk de complexere patiënten situaties minder 

vergelijkbaar voor algemene ziekenhuizen zouden zijn dan de eenvoudige of doorsnee tot moeilijke 

situaties. Er werd echter geen significant verschil gevonden uitgaande van de categorieën van 

complexiteit. 

Er is weinig afdoend bewijs rond een effectief verschil in patiënten profielen in universitaire en in 

algemene ziekenhuizen. Door de hoog specialistische zorg en een uitgebreide conventie werking 

worden in universitaire ziekenhuizen mogelijks meer patiënten met een zeldzame en/of complexe 

pathologie behandeld dan in algemene ziekenhuizen (Desmet et al., 2014). Een andere invulling van 

de rol van de sociaal werker per ziekenhuis (bijv. meer of minder klemtoon op zorgcoördinatie, 

psychosociale hulpverlening, administratieve hulpverlening,…) kan eventueel ook aan de basis liggen 

van het niet vergelijkbaar vinden van de patiënten profielen.  

Voor de gepercipieerde verschillen rond de patiënten profielen tussen Nederlandstalige en Franstalige 

ziekenhuizen kan gekeken worden naar de bevindingen uit voorgaand onderzoek naar het in kaart 

brengen van de kerntaken en subactiviteiten bij sociaal werkers in ziekenhuizen (De Bodt et al., 2012). 

Op vlak van verschillen rond de invulling van het takenpakket konden enkele nuanceverschillen tussen 

Nederlandstalige en Franstalige sociaal werkers opgemerkt worden. Franstalige sociaal werkers 

besteden meer tijd aan financieel administratieve hulpverlening en het inschakelen van het sociaal 

netwerk. Hiernaast werden ook enkele verschillen in patiënten profielen vermoed. Zo zouden er meer 

patiënten van allochtone afkomst zijn. Door deze nuance verschillen ervaren de sociaal werkers uit het 

Franstalig landsgedeelte mogelijks problemen om de patiënten profielen uit het UZ Gent als 

vergelijkbaar te percipiëren met de eigen profielen. 

Door deze verschillen kan het aangewezen zijn om meer patiënten situaties bij sociaal werkers uit 

verschillende ziekenhuizen te verzamelen. Zo kan het generaliseren van de werkbelasting bij sociaal 

werkers verder onderbouwd worden.  

Ook voor extrapolatie van de gegevens naar andere ziekenhuissettingen, zoals psychiatrische 

ziekenhuizen, revalidatiecentra, … is het aangewezen de methodiek en de tool voor de specifieke 

setting te valideren. Uit het onderzoek sociaal werk in kaart gebracht in psychiatrische ziekenhuizen 

(Desmet et al., 2014) konden ook enkele verschillen in de werking van sociaal werkers in psychiatrische 

ziekenhuizen tegenover deze in algemene en universitaire ziekenhuizen opgemerkt worden. De mate 

van het effect hiervan op de werkbelasting dient afgetoetst te worden in de betreffende settingen. 

De vereiste tijdsinvestering 

De meeste methoden voor werklastmeting brengen de huidige werkbelasting in kaart (Brady et al., 

2007, Registered nurses association of Ontario, 2005), maar gaan niet na wat het optimale niveau van 

werkbelasting is om zo tot de meest efficiënte uitkomst voor patiënten, medewerker en organisatie te 

komen (Rauhala & Fagerström, 2004). 

De RAFAELA methode weegt de huidige verpleegintensiteit wel af tegenover de optimale 

verpleegintensiteit. De optimale verpleegintensiteit wordt door de verpleegkundige zelf ingeschat met 

behulp van het PAONCIL instrument. De voorwaarden voor het correct kunnen bepalen van de 

optimale intensiteit is een inschatting gedurende 3 – 4 weken, een minimale respons rate van 70%, 

een gemiddelde waarde kleiner dan 0,65 en de verklarende kracht hoger dan 25% (Rauhala, 2008). Het 

bepalen van de optimale werkbelasting door de verpleegkundigen levert betrouwbare resultaten op 

(Rauhala & Fagerström, 2004). Echter, aangezien de inschatting gemaakt wordt op basis van de 

beoordeling van verschillende verpleegkundigen op één afdeling, is het moeilijk om deze methode ook 

te hanteren voor sociaal werkers per afdeling. Hiervoor werd afgestapt van de inschatting van de 
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optimale werkbelasting door de sociaal werker op de afdeling zelf. Er werd geopteerd om een gouden 

standaard in vereiste tijdsinvestering te verkrijgen op basis van inschattingen door experten sociaal 

werk en deze te koppelen aan de categorieën van complexiteit.  

Soortgelijk onderzoek naar het bepalen van een vereiste tijdsinvestering gekoppeld aan categorieën 

van complexiteit werd niet gevonden. Ander onderzoek gaat uit van standaardtijden voor 

verpleegkundige activiteiten. De standaardtijden werden bepaald op basis van de huidige 

tijdsinvestering in activiteiten (Myny et al. 2009). Voor dit onderzoek werd ingeschat dat de 

werkbelasting op dit moment niet optimaal is voor sociaal werkers. Vertrekken vanuit de huidige 

tijdsinvestering zou dan ook niet kunnen leiden tot een optimale werkbelasting. 

Om de vereiste tijd te bepalen werden de 43 patiënten situaties eenmalig voorgelegd aan experten 

sociaal werk met de vraag een vereiste tijdsinvestering aan de situaties te koppelen. Doordat de 

situaties elk in één van de drie categorieën van complexiteit ondergebracht kunnen worden en door 

de verschillende inschattingen, zou het mogelijk moeten zijn een vereiste tijdsinvestering per categorie 

van complexiteit te kunnen voorspellen. 

Tijdens het onderzoeksproces werden echter problemen ondervonden om de vereiste tijd voldoende 

af te bakenen per categorie van complexiteit. De inschattingen van de verschillende experten voor 

eenzelfde situatie konden sterk uit elkaar liggen. Omwille van de voorhanden tijd voor het onderzoek 

kon de bevragingsmethode niet verder uitgebreid worden. Een Delphi studie met terugkoppeling van 

de tijdsinvesteringen en motiveringen aan de verschillende experten ging vermoedelijk meer 

overeenstemming in de data opgeleverd hebben (Kieft, 2011). 

 

7.1.2. Aanbevelingen voor het vervolledigen van de methodiek voor werklastmeting 
 

Naast de werkbelasting van gehospitaliseerde patiënten op het sociaal werk, kunnen bijkomende 

elementen mee bepalend zijn. Aanbevelingen voor verder onderzoek om het geheel van de 

werkbelasting in kaart te kunnen brengen, worden hieronder omschreven. 

Begeleiden sociaal werkers alle patiënten met een nood aan sociaal werk?  

Binnen deze onderzoeksopzet werd vertrokken vanuit de huidige situatie van sociaal werkers in 

ziekenhuizen. Ondanks vermelding van het knelpunt in eerder onderzoek, blijft het hierdoor tot op 

heden onmogelijk om de effectieve nood aan sociaal werk in ziekenhuizen in kaart te brengen als basis 

voor een objectief onderbouwde allocatie (Wortington, 1986).  

 

Sociaal werkers geven aan voornamelijk vraaggericht (op vraag van patiënt of op vraag van een andere 

discipline) te kunnen/mogen werken. Indien de werkbelasting van een sociaal werker reeds hoog is, 

de juiste patiënten informatie niet aan de sociaal werker gecommuniceerd wordt en/of de patiënt 

onvoldoende op de hoogte van de werking van een sociaal werker is, wordt vermoed dat bepaalde 

patiënten niet de nodige begeleiding ontvangen. In de aanbevelingen naar de ontwikkeling van 

methoden voor werklastmeting (zie blz. 11 - 13) wordt aangegeven dat dergelijke systemen dienen bij 

te dragen aan een betere kwaliteit van de zorg aan de patiënt (Registered nurses association of 

Ontario, 2005). 

 

Breed bereik van alle patiënten die nood hebben aan sociaal werk betekent een meerwaarde voor de 

patiënt en het ziekenhuis. Onderzoek toont aan dat een interventie door een sociaal werker een effect 
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heeft op de tevredenheid van de patiënt en de financiële performantie van het ziekenhuis o.a. door 

interventies die een kortere ligduur mogelijk maken (Bywater & Mcleod, 2003; Serrano et al., 1997). 

 

De nood aan sociaal werk en bijgevolg de reële werkbelasting van sociaal werkers ligt dus vermoedelijk 

nog een stuk hoger. Om een volledige inschatting van de nood te kunnen maken, dient dit mee in kaart 

gebracht te worden. Screening van de patiëntenpopulatie op sociaal werk noden op verschillende 

afdelingen in verschillende ziekenhuizen is hiervoor noodzakelijk. 

Ambulante patiënten 

Sociaal werkers - participerend aan dit onderzoek – gaven herhaaldelijk het ontbreken van een 

bepaling van de werkbelasting op basis van de ambulante/daghospitalisatie patiënten als beperking in 

dit onderzoek aan. Dit terwijl sociaal werkers dagelijks ambulante hulpvragen ontvangen, hetzij via 

poliklinische consulten, hetzij vragen in voorbereiding of in navolging van een hospitalisatie.  

De huidige tijdsinvestering in deze patiënten werd wel bijgehouden, maar er is geen informatie gekend 

rond risicokenmerken die het mogelijk maken om deze patiënten naar complexiteit of vereiste tijd in 

te delen. Er wordt ingeschat dat vereiste tijdsinvestering en de risicofactoren die de complexiteit van 

gehospitaliseerde patiënten bepalen, andere zijn dan de vereiste tijdsinvestering en de 

risicokenmerken die de complexiteit van ambulante patiënten bepalen. Vermoedelijk speelt de kortere 

tijdsperiode waarbinnen er contact is met de patiënt, de grotere versnippering van de gestelde vragen 

en de moeilijkere bereikbaarheid van de patiënt aangezien deze veelal niet in het ziekenhuis aanwezig 

is, hierbij een rol. 

Tijdens de implementatie periode werd echter over de vier ziekenhuizen een gemiddelde 

tijdsinvestering per dag per sociaal werker van 41 min in ambulante/daghospitalisatie patiënten 

opgemerkt. Hierbij werd een hogere tijdsinvestering verwacht. Er dient wel opgemerkt te worden dat 

sociaal werkers die een zo goed als exclusieve ambulante/daghospitalisatie werking op zich namen, 

niet aan de implementatie periode deelgenomen hebben. Mogelijks speelt het effect van de 

werkonderbreking die ambulante vragen met zich meebrengen een grotere rol in de gepercipieerde 

werkbelasting van de sociaal werker, dan het effectieve aandeel van ambulante patiënten op de 

werking van de sociaal werker. In vorig onderzoek werd de hoge impact van werkonderbrekingen op 

de werklast reeds aangegeven (De Bodt et al., 2012; Desmet et al., 2014).  In dit onderzoek gaven 

sociaal werkers in 21% van de gevallen een negatieve invloed door werkonderbrekingen aan. In 3,5% 

van de gevallen werd een positieve invloed aangegeven. Werkonderbrekingen kunnen leiden tot 

fouten, accidenten en verlaagde productiviteit (Boehm-Davis & Remmington, 2009 In: Desmet et al., 

2014). 

Gezien de evolutie naar kortere verblijfsduren en vermaatschappelijking van zorg, wordt wel vermoed 

dat het aandeel van ambulante/daghospitalisatie patiënten in het takenpakket van de sociaal werker 

alleen maar zal toenemen. Het verzekeren van de zorgcontinuïteit en de brugfunctie tussen intra- en 

extramuros neemt dan ook een belangrijke taak in binnen het takenpakket van de sociaal werker (De 

Bodt et al., 2012; Werkgroep ‘sociale dienst in het ziekenhuis’, 2010). 

Omwille van het groeiende belang van de ambulante werking en het ontbreken van objectieve 

gegevens rond het effect op de werkbelasting en allocatie van middelen voor deze werking, is 

bijkomend onderzoek noodzakelijk. Het in kaart brengen van risicokenmerken voor de complexiteit en 

de vereiste tijdsinvestering gekoppeld aan de categorieën van complexiteit, dient in een volgend 

onderzoek doorlopen te worden, specifiek voor de ambulante/daghospitalisatie patiënten. 
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Complexiteit van het sociaal werk  

In het huidige onderzoek werd de complexiteit van een patiënten situatie op het sociaal werk in 

ziekenhuizen in kaart gebracht. Er werd hierbij vertrokken vanuit patiënten kenmerken en interventies 

rond een patiënt.  

Sociaal werkers – participerend aan dit onderzoek - gaven aan dat heel wat aspecten los van de patiënt 

op zich ook een bijdrage hebben tot de werkbelasting, zoals de ervaring van de sociaal werker met 

bepaalde thema’s, aangezien dit de mate van het vereiste opzoekingswerk bepaalt, … 

Verder ervoeren sociaal werkers een verschil in complexiteit in de taken die zij opnamen. Ook dit kan 

een verschil in impact op de werkbelasting hebben. Als voorbeeld hierbij werd de vlotheid van de 

samenwerking met andere disciplines en organisaties aangegeven. 

Initieel werd vooropgesteld – cf. de RAFAELA methode - om een gradatie in complexiteit van de 

risicokenmerken te bepalen en op te nemen in de formule voor het bepalen van de categorie van 

complexiteit van een patiënten situatie. Gezien heel wat stappen voor het bepalen van de 

risicokenmerken ondernomen dienden te worden, kon nog geen onderzoek verricht worden naar het 

opnemen van verzwarende factoren per risicokenmerk.  

Om de complexiteit van zowel de sociaal werk professie als de taken van de sociaal werker na te gaan, 

dienen deze parameters, het effect op de werkbelasting en eventueel verzwarende factoren hiervan 

in kaart gebracht te worden en dient nagegaan te worden hoe deze in de methodiek voor 

werklastmeting opgenomen kunnen worden. 

 

7.1.3. Aanbevelingen in verband met de tool voor werklastmeting 
 

Bij de ontwikkeling van de methodiek en tool werd zoveel als mogelijk rekening gehouden met 

aanbevelingen uit ander onderzoek (zie blz. 11-13). Zo zijn ook niet patiëntgebonden activiteiten en 

beïnvloedende factoren in de tool opgenomen, is de tool opgebouwd in samenwerking met sociaal 

werkers uit ziekenhuizen en is het de bedoeling om één uniforme tool voor alle ziekenhuizen te 

hanteren. 

Hiernaast kunnen voor de toekomstige ontwikkeling van de tool voor werklastmeting nog enkele 

kanttekeningen gemaakt worden: 

- In een masterproef werd een instrument ontwikkeld om na te gaan welke belemmerende en 

bevorderende factoren meespelen bij de implementatie van een tool voor werklastmeting bij 

sociaal werkers in ziekenhuizen. Nagaan van deze factoren door middel van dit instrument, 

kan de implementatie van de tool mogelijks vlotter laten verlopen (Braem, 2016). 

 

- De deelnemende sociaal werkers wezen op het belang om voldoende aandacht aan vorming 

rond het werken met de tool te besteden. Naast een korte theoretische achtergrond is het 

voornamelijk aangewezen om uitgebreid praktisch aan de slag te gaan met de tool. De 

Registered nurses association of Ontario (2005) wijst bijkomend op het belang om ook na 

initiële implementatie te blijven investeren in vorming rond het werken met 

werklastinstrumenten naast het aanbieden van ondersteuning (helpdesk). 

 



79 
 

- Bij de evaluatie na implementatie van de tool voor werklastmeting werd het ontbreken van 

een link tussen de tool en het elektronische patiëntendossier als een minpunt op vlak van 

gebruiksvriendelijkheid omschreven. Door deze link zouden bepaalde patiënten gegevens 

automatisch in de tool ingevuld kunnen worden, waardoor de belasting van het invullen van 

de tool verlaagd wordt. Ook de Registered nurses association of Ontario (2005) en Van Slyck 

et al. (2001) wijzen op de meerwaarde van het linken van werklastinstrumenten met andere 

elektronische documentatiesystemen waardoor gegevens rond klinische uitkomsten, 

financiële gegevens,… gekoppeld kunnen worden met de werkbelasting. Tot op heden is het 

succes van de integratie van werklastmeting in andere elektronische systemen echter nog 

bescheiden. 

Binnen het sociaal werk in Belgische ziekenhuizen dient opgemerkt te worden dat zo goed als 

ieder ziekenhuis met een eigen software programma en een eigen opgebouwd 

patiëntendossier werkt. Vanuit eerder onderzoek (De Bodt et al., 2012; Desmet et al., 2014) 

kan een uniform taalgebruik rond sociaal werk gecreëerd worden, maar dit is veelal niet in de 

dagelijkse ziekenhuiswerking geïntegreerd. Het ontbreken van uniformiteit in de systemen en 

het taalgebruik is een barrière in het koppelen van de tool aan het dossier. 

 

- De maatschappelijke context en bijgevolg het sociaal werk op zich is continu in ontwikkeling 

(Desmet et al., 2014). Een instrument voor werklastmeting dient dan ook flexibel gehanteerd 

te kunnen worden om in te spelen op veranderingen in patiënten noden en de praktijk. 

Hiervoor dienen voldoende middelen voor blijvende aanpassingen geïnvesteerd te worden 

(Registered nurses association of Ontario, 2005; Jackson & Segal, 2002).  

 

- Naast het investeren van middelen voor de aanpassing van de tool, dient ook nagedacht te 

worden over de dataverwerking. Voor gebruik van de data op ziekenhuisniveau, dienen deze 

binnen het individuele ziekenhuis beheert en verwerkt te kunnen worden. Eigen beheer heeft 

als voordeel dat op ieder moment noodzakelijke/wenselijke data gegenereerd kunnen 

worden. Hiertegenover wordt wel een investering in het onderhoud van de software en de 

opleiding van de sociaal werkers gevraagd. Voor gebruik van de data op nationaal niveau, is 

centrale coördinatie, beheer, verwerking en investering noodzakelijk. 

 

- Ook over de wijze van aanbieden van de gegevens uit de werklastmeting in rapporten dient 

nagedacht te worden. De veelheid aan informatie en de wijze waarop de informatie 

aangeboden werd, waren mogelijks een belemmering bij de interpretatie van de gegevens. 

Het aanbieden van een vorming aan de dienstverantwoordelijken sociaal werk ter 

interpretatie van de data lijkt aangewezen.  

 

Verder werden de rapporten in een Excel bestand aangeboden, aangezien dit flexibel 

gehanteerd kan worden om gegevens te filteren en te sorteren. Enkele sociaal werkers bleken 

echter problemen te ondervinden om vlot met Excel aan de slag te gaan. Er dient nagegaan te 

worden of de rapporten in de toekomst in een meer statische vorm aangeboden dienen te 

worden. Tot slot werd gevraagd om te variëren in de hoeveelheid data in het rapport 

afhankelijk van de doelstelling en de bestemmeling. Er dient nagegaan te worden of een 

individueel rapport aan de sociaal werker en eventuele andere belanghebbende aangeboden 

kan worden.  
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7.2. Een methodiek en tool voor werklastmeting bij sociaal werkers in Belgische 

ziekenhuizen 
  

Ondanks enkele bedenkingen en knelpunten bij de ontwikkeling van de methodiek, vormt deze een 

eerste stap in het bepalen van de werkbelasting bij sociaal werkers in ziekenhuizen. 

Binnen het sociaal werk was er tot op heden weinig ervaring met het bepalen van de werkbelasting op 

basis van objectieve data. De bestaande systemen werden te beperkt of te tijdrovend bevonden. In de 

praktijk werd de werkbelasting veelal ingeschat door leidinggevenden op basis van hun kennis en 

ervaring rond het sociaal werk in ziekenhuizen en de noden en doelstellingen van de organisatie 

(Baginsky et al., 2010; Giles et al., 2007). Met dit onderzoek werd de basis gelegd voor een evidence 

based methode om de werklast van sociaal werkers in ziekenhuizen te bepalen. Soortgelijk onderzoek 

toont het belang van evidence based methoden voor werklastmeting. Binnen de RAFAELA methode 

kon door een objectieve allocatie een betere balans tussen patiënten noden en beschikbare 

verpleegkundige middelen opgemerkt worden (Fagerström, 2009). Hiernaast draagt een evidence 

based vertrekpunt bij aan de ontwikkeling van een effectieve sociaal werk praktijk (Baginsky et al., 

2010). 

Hiernaast werd niet louter vertrokken vanuit de huidige werkbelasting, maar werd er ook naar 

gestreefd om de werkbelasting in zijn optimale vorm hier tegenover te plaatsen. Indien de 

gegenereerde data mee gebruikt worden voor een onderbouwde omkadering van het sociaal werk, 

dan dient de optimale situatie ingeschat te worden en niet de huidige situatie waarin sociaal werkers 

aangeven de kwaliteit van werken niet te kunnen waarborgen. 

Eerder ontwikkelde methoden voor werklastmeting hebben veelal niet als primaire doelstelling om 

een optimale werkbelasting voor sociaal werkers en uitkomsten voor patiënten te genereren, maar 

wel om prioriteiten in de zorg te bepalen (Baginsky et al., 2010; Giles et al., 2007). Het is essentieel om 

middelen op een zo efficiënt mogelijke wijze in te zetten. Toch is het opvallend dat beslist dient te 

worden over welke activiteiten voor welke patiënten al dan niet opgenomen kunnen worden. Deze 

prioriteiten dienen gesteld te worden onder druk van krimpende budgetten en een toename van 

complexere vragen (Werkgroep ‘sociale dienst in het ziekenhuis’, 2010). Bij het managen van sociale 

diensten lijkt het tot op heden moeilijk om de patiënten noden en een optimale werkverhouding voor 

sociaal werkers als uitgangpunt te hanteren.  

De methodiek binnen dit onderzoek probeert dit op te nemen door vanuit de vereiste tijdsinvestering 

te vertrekken. Er wordt voorgesteld om in later onderzoek zeker na te gaan of alle patiënten met 

sociaal werk noden gezien worden. 

Binnen de RAFAELA methode werden reeds veelbelovende resultaten verkregen rond de optimale 

belasting van verpleegkundigen, allocatie van middelen en tegemoetkoming aan patiënten noden 

(Rauhala & Fagerström, 2004). 

Het is niet evident om de complexiteit van het sociaal werk in objectieve data te omvatten. 

Leidinggevenden baseren zich hierdoor liever op hun eigen inschatting van de werking, dan op 

systemen voor werklastmeting (Baginsky et al., 2010). Traditionele systemen zijn meestal louter op het 

aantal patiënten en het aantal sociaal werkers, standaardtijden al dan niet gekoppeld aan activiteiten, 

rudimentaire classificatie van patiënten of classificatie van interventies gebaseerd (Registered nurses 

association of Ontario, 2005; Pockett, Lord & Dennis, 2001; Worthington 1986). Systemen die hier van 

uitgaan, kennen heel wat beperkingen, maar worden vaak gebruikt als basis voor beslissingen op het 

vlak van allocatie (Registered nurses association of Ontario, 2005). Hierbij wordt geen rekening 

gehouden met de complexiteit van de sociaal werk taken of individuele verschillen tussen sociaal 
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werkers. Of er lijken heel wat van de omschreven interventies  - in vergelijking met het takenpakket 

van de sociaal werkers in Belgische ziekenhuizen (De Bodt et al., 2012) - te ontbreken. Bij taak 

georiënteerde methoden wordt enkel van interventies vertrokken waardoor o.a. de complexiteit van 

de patiënt niet meegenomen wordt. 

Ook al ontbreken er in dit onderzoek nog stappen om de werkbelasting in zijn geheel te omvatten, 

toch probeert deze methodiek het sociaal werk in al zijn facetten zo dicht mogelijk te benaderen. Er 

werd verder gegaan dan louter het tellen van het aantal patiënten en het hanteren van een uniforme 

tijdsinvestering. Er werd rekening gehouden met een verschil in complexiteit tussen patiënten en een 

verschil in de tijdsinvestering hierbij. Naast de huidige tijden werd ook gekeken naar wat nodig is voor 

een bepaalde patiënt. De activiteiten die in de methodiek in rekening gebracht werden zijn in eerder 

onderzoek bepaald. Er werd niet enkel rekening gehouden met de patiëntgebonden werking, maar 

ook met de niet patiëntgebonden werking als onderdeel van het sociaal werk. 

Naast de objectieve elementen die in kaart gebracht worden, is het voor allocatie en evaluatie van 

individuele medewerkers ook belangrijk om meer kwalitatieve elementen op te nemen. Er wordt 

aangegeven dat bij de werkbelasting ook beïnvloedende factoren meespelen (Myny, 2011; Baginsky 

et al., 2010). Deze factoren kunnen waardevolle informatie opleveren rond het functioneren en rond 

knelpunten (Rauhala & Fagerström, 2007). Vanuit de beïnvloedende factoren en de opmerkingen die 

sociaal werkers in de tool konden invullen kan heel wat informatie rond knelpunten en bevorderende 

factoren in de werking verkregen worden, bijvoorbeeld wat is de subjectieve werkdruk, hoe verloopt 

de samenwerking met het team,…. Zo kan naast de objectieve belasting door gehospitaliseerde 

patiënten ook de individuele elementen van de werking in een gesprek met de leidinggevende 

meegenomen worden om tot een optimaal personeelsbeleid te komen.  

Tot slot beperkt de ontwikkelde methodiek zich niet louter tot één diagnosegroep of afdeling, maar is 

zij toepasbaar voor alle gehospitaliseerde patiënten in ziekenhuizen. Dit door opname van 

verschillende diagnosegroepen en experten met diverse ervaringen in het onderzoek. 

 

7.3. Wat betekent dit onderzoek? 
 

Met deze methodiek en tool voor werklastmeting kunnen op uniforme en objectieve wijze gegevens 

verzameld worden, aangevuld met kwalitatieve elementen. Deze gegevens kunnen belangrijke 

informatie aanleveren voor het overheidsbeleid, voor het ziekenhuisbeleid en voor de sociaal werkers 

op zich. 

Voor de overheid 

In het verleden werden reeds pogingen ondernomen om objectieve parameters voor bestaffing van 

de sociale dienst op continue wijze te verzamelen. Hiervoor zou het ‘sociaal observatorium’ opgericht 

worden. Het initiatief werd echter nooit in praktijk omgezet (Werkgroep ‘sociale dienst in het 

ziekenhuis’, 2010).  

Met deze methodiek kunnen objectieve data als basis voor beleidsacties rond het sociaal werk in 

ziekenhuizen verkregen worden, zonder dat een continue registratie vereist is.  

Op het vlak van beleidsacties is het werkveld reeds lang vragende partij voor een wettelijke 

omkadering waarop een algemene normering en financiering bepaald kan worden (werkgroep ‘sociale 

dienst in het ziekenhuis’, 2010).  
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De meeste studies rond werklastmeting vonden plaats binnen één ziekenhuis of zelfs één afdeling, 

waardoor zij niet geschikt waren als basis voor beleidsontwikkelingen (Duffield et al., 2011). Hierbij is 

vergelijk van data maar mogelijk indien dit op uniforme wijze met uniforme software gedaan wordt 

(Registered nurses association of Ontario, 2005). 

Door hantering van één tool – uitgewerkt met behulp van experten uit verschillende ziekenhuizen en 

implementatie in meerdere ziekenhuizen - is uniforme dataverzameling over alle Belgische 

ziekenhuizen mogelijk. Mits bijkomende verwerkingen, kunnen ziekenhuis overkoepelende data 

verkregen worden, zoals de patiënten populatie van sociaal werkers in een bepaalde regio, patiënten 

van sociaal werkers op bepaalde afdelingen (indien de afdelingen op dezelfde manier gedefinieerd 

zijn), veelvoorkomende knelpunten in de werking,…  

Indien gegevens op verschillende momenten over verschillende jaren verzameld worden, kan een 

dataset bijgehouden worden als basis voor verder onderzoek. 

Er kan nagegaan worden of er hierbij linken gelegd kunnen worden met andere systemen van 

dataverzameling zoals MKG of MVG. De informatie – bijvoorbeeld rond evoluties op het vlak van 

werkbelasting, ervaren drempels in de werking, de patiënten populatie, het aantal patiënten per 

sociaal werker,… - kunnen een potentiële bijdrage leveren aan het gewestelijk en/of federaal 

gezondheidsbeleid. 

Voor het ziekenhuis 

Tot op heden hangt de allocatie van sociaal werkers en middelen veelal af van de goodwill van de 

ziekenhuisdirectie, gezien de beperkte financiering en normering van sociale diensten (Werkgroep 

‘sociale dienst in het ziekenhuis’, 2010). Zeker sinds de economische crisis (2008 – 2009) wordt aan 

ziekenhuizen gevraagd om de slinkende voorhanden middelen op efficiënte wijze in te zetten en om 

met verhoogde productiviteit dezelfde kwaliteit af te leveren (HOPE, 2011). Ziekenhuisbeheerders 

geven steeds vaker aan dat het Budget van Financiële Middelen steeds minder toereikend is om de 

verpleging, het andere (niet-medisch) personeel en de algemene kosten van hun instelling te betalen 

(Van De Voorde et al., 2014). Gezien het beperkte ziekenhuisbudget en gezien er slechts een beperkte 

omkadering van het ziekenhuis sociaal werk bestaat, is het sociaal werk bijzonder vatbaar om uit de 

boot te vallen bij de verdeling van de beperkte middelen. Op basis van werklastmeting kan de overheid 

een kader voor het sociaal werk voorzien en kunnen binnen het ziekenhuis de voorhanden middelen 

op efficiënte en objectieve wijze ingezet worden.  

Hiernaast kan het ziekenhuis op basis van de gegevens uit de werklastmeting een duidelijker en 

onderbouwd beleid rond het sociaal werk voeren. Hierbij kan indien nodig gedifferentieerd worden 

naar de verschillende afdelingen. O.a. naar het inzetten van sociaal werkers kan langdurige 

afwezigheid omwille van ziekte of zwangerschapsverlof beter opgevangen worden met de voorhanden 

bezetting, kan de werkbelasting anders verdeeld worden of kan nagegaan worden waar bijkomend 

personeel noodzakelijk is (Baginsky et al., 2010). 

Naast het beleid rond inzet van het personeel kan ook het beleid naar het welzijn van het personeel 

onderbouwd worden. Sociaal werkers worden binnen hun werk met heel wat stressoren 

geconfronteerd – zoals ethische dilemma’s, de positie van het sociaal werk binnen het ziekenhuis, 

ontslagdruk, complexere cases,… - die hen vatbaar maken voor burn-out (Siefert, Jayaratne & Chess, 

1991). De werklastmeting maakt het mogelijk om te streven naar een optimaal evenwicht in de 

werkbelasting. Hierdoor kan stress en ziekteverzuim gereduceerd worden en de werktevredenheid 

verhoogd worden (Stevens, 2008; Rauhala et al., 2007). Verder zou door een efficiënter 

personeelsmanagement en de mogelijkheid om enkele knelpunten in de werking te identificeren en 
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aan te pakken, het personeelsverloop verminderd kunnen worden. Zo kan een gezonde mix van meer 

en minder ervaren medewerkers beter behouden blijven (Baginsky et al., 2010). 

Tot slot kan werklastmeting bij sociaal werkers een invloed hebben op een kwalitatieve zorgverlening 

aan de patiënt. Sociaal werkers leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de zorg en de 

tevredenheid bij de patiënt en zijn omgeving (Ulrich et al., 2007). Indien voldoende middelen op 

efficiënte wijze ingezet kunnen worden, kan de kwaliteit voor de patiënt beter gewaarborgd worden 

(Registered nurses association of Ontario, 2005). Door het reduceren van het personeelsverloop en 

het inzetten op personeelsontwikkeling, kan een stabiel en competent team verkregen worden wat 

garanties geeft tot de beste uitkomsten voor patiënten en hun familie (Baginsky et al., 2010). 

Voor sociaal werkers  

De meerwaarde van een werklasmeting voor de overheid en voor de ziekenhuizen zal ook 

weerspiegeld worden op de sociaal werker, zoals een betere omkadering en een verhoogd 

welbevinden door meer job tevredenheid en minder gezondheidsproblemen.  

Doorheen de evaluaties bij de ontwikkeling van de tool, onderstreepten verschillende sociaal werkers 

het belang van het in kaart brengen van de werkbelasting. Er wordt voornamelijk de hoop gevestigd 

op een normering voor een betere en onderbouwde bestaffing van de dienst of op zijn minst een 

objectieve basis voor de dienstverantwoordelijke om de ideale bezetting van de dienst te kunnen 

bepleiten. Zij hopen hiermee de kwaliteit van hun werk te kunnen vrijwaren, aangezien zij meer en 

meer ervaren dat zij prioriteiten dienen te stellen. Dit wordt ook gestaafd door onderzoek naar sociaal 

werk binnen de gezondheidszorg (Giles et al., 2007). Verder merken zij een groeiend aandeel van de 

niet patiëntgebonden activiteiten in hun werking is, ten koste van de patiëntgebonden activiteiten. 

Vanuit eerder onderzoek kon reeds vastgesteld worden dat het aandeel van de tijdsinvestering in niet 

patiëntgebonden activiteiten hoger ligt dan in patiëntgebonden activiteiten (De Bodt et al., 2012). 

Meer specifiek kunnen de gegevens een basis vormen voor een objectieve en transparante evaluatie 

van de werking. Zowel vanuit de leidinggevende, als ter reflectie van de eigen werking. Zo wordt de 

verdeling van de tijdsinvestering over de verschillende soorten activiteiten en eventueel over 

verschillende afdeling geëvalueerd. Vooral het inzicht in de verdeling patiëntgebonden/niet 

patiëntgebonden tijd en in gehospitaliseerde/ambulante patiënten wordt nuttig bevonden. Hierbij 

dient opgemerkt te worden dat de tool voor werklastmeting geen registratie instrument is. Niet alle 

activiteiten die sociaal werkers kunnen opnemen werden in de tool opgenomen, enkel deze relevant 

voor het bepalen van de werkbelasting. Hierdoor kunnen geen uitspraken gemaakt worden rond het 

soort activiteiten die in meer of mindere mate opgenomen worden en de frequentie van voorkomen 

van deze activiteiten. 

Tot slot dient aangegeven te worden dat het bepalen van de werkbelasting niet mogelijk is zonder het 

bijhouden van gegevens door de sociaal werkers. Dit kan echter een grote investering vragen bovenop 

de dagdagelijkse praktijk. De investering die zij maken, dient op te wegen tegenover de diepgang 

waarmee de verkregen data en conclusies gehanteerd worden. Hiernaast is het belangrijk dat sociaal 

werkers zicht hebben op de uitkomst van hun investering en wat met de verkregen resultaten gedaan 

zal worden (Registered nurses association of Ontario, 2005). 
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8. Conclusie 

 
Vanuit dit onderzoek werd een methodiek ontwikkeld om de werkbelasting van sociaal werkers in 

ziekenhuizen te kunnen bepalen. De methodiek werd omgezet in een praktisch bruikbare tool voor 

werklastmeting. Hierdoor kunnen objectieve gegevens rond de werking en de werkbelasting – en meer 

subjectieve gegevens rond de gepercipieerde werking - op uniforme wijze verzameld worden.  

Met de methodiek en tool kan de complexiteit van gehospitaliseerde patiënten voorspeld worden. Tot 

op heden kan de link tussen de complexiteit van de patiënt en de vereiste tijd in de patiënt 

onvoldoende onderbouwd worden. Hiernaast ontbreken elementen - zoals de werkbelasting door 

ambulante patiënten, complexiteitsbepalende factoren in de sociaal werk context,… - om de volledige 

werkbelasting in kaart te kunnen brengen. Bijkomend onderzoek is noodzakelijk om de effectieve 

werkbelasting van sociaal werker te verkrijgen.  

Door het veranderende zorglandschap staat sociaal werk in ziekenhuizen voor een grote uitdaging en 

komt de professie opnieuw onder druk te staan. De noodzaak aan een wettelijk kader, erkenning en 

financiering blijft aanwezig. De methodiek en tool geven echter aan sociaal werkers en sociale diensten 

de mogelijkheid om stil te staan bij de werking en deze zo efficiënt mogelijk in te vullen. Dit om de 

kwaliteit van hulpverlening aan de patiënt en de kwaliteit van het sociaal werk te vrijwaren. Ook voor 

ziekenhuizen en de overheid wordt een methodiek verkregen om onderbouwd rond het sociaal werk 

te denken om zo de schaarse middelen op een zo efficiënt mogelijke wijze in te zetten. Het onderzoek 

geeft voor het eerst objectieve en uniforme handvaten voor het sociaal werk om hun omkadering en 

de efficiëntie van hun werking aan te toetsen. 
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