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Tijd goed besteed
Medicatiehandelingen vormen een belangrijk onderdeel van 
het verpleegkundig werk. Metingen van werkelijke tijds
bestedingen zijn echter schaars en in de specifieke studies 
die zijn gedaan lopen de resultaten sterk uiteen, waarschijn
lijk al naar gelang de nationale setting, de systematiek van 
het verpleegkundig werk en de afdeling. Er zijn genoeg  
redenen waarom we hierin meer inzicht zouden wensen. Zo 
kunnen medicatiehandelingen een bron van fouten zijn met 
klinische [1] en economische consequenties [2] en tijdsdruk 
kan hier een rol spelen. Ook is inzicht in tijdsbestedingen 
cruciaal voor farmacoeconomisch onderzoek [3]. Het is 
evident dat zulk onderzoek tijdrovend en kostbaar is en een 
enorme nauwgezetheid vereist.
Het is dan ook zeer toe te juichen dat Van Hest en Van der 
Welle deze handschoen opgenomen hebben en op pagina 25 
rapporteren over de tijd die verpleegkundigen in het Haga
Ziekenhuis (Den Haag) besteden aan medicatiehandelingen. 
Van alle verpleegkundige handelingen in dit ziekenhuis  
kosten medicatiehandelingen de meeste tijd. Met multi
momentopnamen registreerden verpleegkundigen het type 
medicatiehandeling. Met name het voor toediening gereed
maken, de controle en de toediening werden vaak geregi
streerd. Daarnaast werden bijvoorbeeld de activiteiten  
‘vergelijken thuis en opnamemedicatie’ en ‘controle ont
slagmedicatie’ zelden gerapporteerd. Deze activiteiten be
rusten mogelijk reeds bij de ziekenhuisapotheek. De auteurs 
zien voor de ziekenhuisapotheek mogelijkheden om bepaal
de met deze handelingen samenhangende taken van de 
verpleegkunde over te nemen of verder te ontwikkelen.  
Daarom zou vervolgonderzoek interessant zijn waarbij de 
tijdsbesteding geïntegreerd wordt geanalyseerd, met inclusie 
van de tijdsbesteding in de ziekenhuisapotheek en eventueel 
bij andere specialismen.
Omdat bij dit type onderzoek veel afhangt van de specifieke 
situatie – organisatie rond de medicatie, taakgericht of  
patiëntgericht werken en de rol van de apotheek – verdient 
het aanbeveling het onderzoek tevens in andere Nederlandse 
ziekenhuizen te verrichten, zodat een meer nationaal repre
sentatief beeld kan worden verkregen.
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