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Samenvatting: 

Nursing Activities Score: onderzoek naar de responsiviteit van de NAS items 

 

Inleiding 

Met de NAS wordt het verpleegkundige tijdbesteding op de IC-afdeling gemeten. Bij het 

ontwikkelen van NAS is de werkelijke tijdbesteding per NAS item niet onderzocht. Hierdoor 

kunnen er geen uitspraken gedaan worden over het betrouwbaarheid aspect responsiviteit 

van de NAS items. 

Doel 

Doel van dit onderzoek was om de responsiviteit van een aantal NAS items vast te stellen. 

Hiermee  wordt een bijdrage geleverd aan de klinimetrische kwaliteit van de NAS dat 

managers op een meer betrouwbaar manier kan helpen bij het plannen en verdelen van de 

verpleegkundige capaciteit. Tevens werd er onderzoek gedaan naar de factoren die de 

tijdverschillen kunnen verklaren.  

Methode 

De verpleegkundige tijdbesteding voor de NAS item 4 (Hygiënische maatregelen) en de NAS 

item 23 (Bijzondere verrichtingen buiten de IC-afdeling) werd onderzocht door middel van 

gestructureerd observatie techniek in de vorm van “ event sampling”. 

Resultaten 

De gemiddeld gemeten tijd voor de NAS item 4 is per dienst 62.5 (SD:40.5) minuten en voor 

de NAS item 23 was dit 121.8 (SD:73.7) minuten. Responsiviteit van item 4 is niet voor alle 

antwoord categorieën te meten. Responsiviteit van de item 23 is niet vast te stellen vanwege 

enkele antwoord mogelijkheid. Voorspellende factoren voor de NAS item 4 zijn: de totale 

NAS score van de patiënt, de dienst,  het koelen of verwarmen van de patiënt en assistentie 

van de verpleegkundige (r = 0,70; p<0,002). Voorspellende factoren voor de NAS item 23 

zijn: het type verrichting buiten de IC-afdeling, leeftijd van de patiënt, invasieve 

haemodinamische bewaking, assistentie van de arts en lichaamsgewicht van de patiënt (r = 

0,86; p<0,043). 

Conclusie en aanbevelingen 

De resultaten van dit onderzoek bieden een goed vertrekpunt om kritisch naar alle items van 

de NAS te kijken op het gebied van de responsiviteit en de weging van de NAS items. 

Aanbeveling is om de weging en de responsiviteit van de NAS items te optimaliseren op 

basis van een grote observationele studie naar de tijdbesteding van de verpleegkundigen op 

meerdere IC-afdelingen door middel van “event-sampling” methodologie. 

Kernwoorden 

Betrouwbaarheid,  IC-afdeling, Nursing Activities Score (NAS), responsiviteit, 

verpleegkundige zorgzwaarte,   
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Abstract: 

Nursing Activities Score: study about the responsiveness of the NAS items 
 

Background 

The nursing time devoted to the intensive care units can be measured with Nursing Activities 

Score (NAS). By developing the NAS, real time spend on NAS item was not examined. 

Owing to this can be no judgments about the reliability aspect responsiveness of the NAS 

items. 

Objectives:  

The aim of this study was to examine the responsiveness of a number of items in the NAS.  

This is the contribution to the measurement properties of the NAS that can help the 

managers in a more reliable way to plan and distribute the capacity of the nurses. Factors 

that explain the measured time differences were also identified.  

Methods 

 “Event sampling” is used as a structured observation technique to collect the nacessary 

data.  

Results 

The average measured time for the NAS item 4 was 62.5 (SD:40.5) for the NAS minutes and 

for item 23 it was 121.8 (SD:73.7) minutes. Responsiveness of item 4 was not to measure for 

all response categories. No judgment could be made of responsiveness of the item 23 

because of only one answer option. Predictors for the NAS item 4 are: the total NAS score of 

the patient, shift, cooling or heating the patient and assistance of the nurse (r = 0.70, p 

<0.002). Predictors for the NAS item 23 are: the type of intervention outside the intensive 

care unit, age, invasive hemodynamic observation, the assistance of the physician and the 

body weight of the patient (r = 0.86, p <0.043). 

Conclusion and recommendations 

The results of this study offer a good starting point to the critical examination of 

responsiveness and the weighting of the all NAS items.  

As recommendation, a large observational study has to be done for optimizing the weighting 

and the responsiveness of the NAS items using the “event-sampling” methodology.  

Keywords 

 

Intensive care unit, Nursing Activities Score (NAS), nursing work load, reliability, 

responsiveness 



Student:  Zoran Trogrlić 
Betreft:  Afstudeerwerkstuk 
Opleiding:  Masteropleiding Verplegingswetenschap – UMC Utrecht 
Datum: 02 juli 2010 

 
 

4 
 

Inleiding 

In de afgelopen dertig jaar zijn verschillende meetinstrumenten ontwikkeld om niet alleen de 

ernst van de aandoening te meten maar ook de kosten van de verpleegkundige zorgzwaarte 

op een IC-afdeling in kaart te brengen[1-3]. Volgens Miranda et al. vormen  de kosten van 

verplegend personeel ongeveer 50% van de totale begroting van een IC-afdeling[4]. Het 

meten van de zorgzwaarte is belangrijk om het benodigde verpleegkundig personeel op de 

IC-afdeling te bepalen. In de afgelopen dertig jaar zijn verschillende meetinstrumenten 

ontwikkeld om de verpleegkundige zorgzwaarte op een IC-afdeling in kaart te brengen[1-3]. 

Het begrip zorgzwaarte wordt in verschillende studies niet eenduidig gebruikt. Hierdoor zijn 

de meetinstrumenten die  zorgzwaarte meten met uiteenlopende invalshoeken ontwikkeld. 

De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care Verpleegkundigen (NVIC) heeft geadviseerd 

om de zorgzwaarte te meten met de Nursing Activitie Score (NAS)[5]. Hiervoor worden de 

volgende argumenten gegeven:  NAS is een verpleegkundig meetinstrument voor het meten 

van de zorgzwaarte, met NAS kan de vertaling worden gemaakt naar de verpleegkundige : 

patiënt ratio, het is een evidence based zorgzwaarte meetinstrument en NAS is een 

internationaal bruikbaar zorgzwaarte meetinstrument[5]. NAS wordt al in een aantal 

ziekenhuizen in Nederland gebruikt om zorgzwaarte dagelijks te meten.  

 Op deze manier kunnen volgens Hoogendoorn [5] in de toekomst IC-afdelingen  onderling 

vergeleken worden op het gebied van de zorgzwaarte en benodigde aantallen 

verpleegkundige fulltime equivalents (FTE’s).  

NAS is ontwikkeld als de laatste versie van het Therapeutic Interventions Scoring System 

(TISS) [6-10] met de bedoeling om tekortkomingen van de eerdere versies met betrekking tot 

het verpleegkundige zorgzwaarte meting op te heffen.  Bij alle versies van TISS was het 

uitgangspunt dat de ernst van de ziekte van de patiënt het meest bepalend is voor de 

verpleegkundige zorgzwaarte. In de praktijk is men er achter gekomen dat vele 

verpleegkundige activiteiten niet noodzakelijk gerelateerd zijn aan de toename in de ernst en 

complexiteit van de ziekte en de daarbij samenhangende toename van medische 

therapeutische interventies. Het uitgangspunt van de NAS validatie studie was een 

meetinstrument te ontwerpen waarmee verpleegkundige zorgzwaarte vastgesteld kan 

worden aan de hand van het vaststellen van de tijd die aan verschillende verpleegkundige 

handelingen wordt besteed, waaronder niet alleen directe patiëntenzorg maar ook 

bijvoorbeeld begeleiding van de familie van de patiënt en administratieve taken. 
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 Met de NAS score wordt per individuele patiënt verpleegkundige zorgzwaarte gemeten. Aan 

elke item is een gewicht in procenten toegekend; dit varieert van 1,3% tot 32% per item. De 

totale NAS score is de som van alle items en varieert tussen de 0% en 177%. NAS kan drie 

keer per dag of aan het eind van de dag per patiënt voor de afgelopen 24 uur gescoord 

worden. Een NAS-score van 100% staat gelijk aan de hoeveelheid zorg die door één 

verpleegkundige per dienst per patiënt geleverd wordt. Dit staat gelijk aan één 

verpleegkundige FTE per dienst.   

 Om de NAS te ontwikkelen werd gebruik gemaakt van de “Work-sampling” 

methodologie.Volgens Urden en Roode [11] is de “Work-sampling” een nuttige methodologie 

voor de analyse van de wijze waarop de verpleegkundigen hun tijd verdelen en besteden in 

relatie tot de soort van de activiteiten die zij uitvoeren. De theorie van de “Work-sampling” is 

gebaseerd op de wetten van waarschijnlijkheid, die aangeven dat de herhaalde observaties 

van de verpleegkundige activiteiten die op de willekeurige tijden herhaald zijn, dezelfde 

verdeling hebben. Zo kunnen de werkelijke waarnemingen worden omgezet in percentages 

van de tijd doorgebracht in werkelijke activiteiten. Hoewel de precieze activiteiten worden 

geregistreerd, wordt de werkelijke tijdbesteding aan deze activiteiten niet geregistreerd. Een 

conclusie over het deel van de totale werktijd besteed aan een activiteit  is gemaakt 

gebaseerd op het percentage van de observaties die betrekking hebben op die activiteit. Het 

toekennenvan gewichten aan de activiteiten, zoals bij NAS onderzoek gedaan werd, is dus 

een schatting van de werkelijke tijdbesteding per item. Nadeel van “Work-sampling” 

methodologie volgens Finkler et al. [12] is dat de extrapolatie van de observaties onjuist kan 

zijn als gevolg van systematische vertekening tijdens de dataverzameling of als gevolg van 

het gebruik van een te kleine steekproef. Het is mogelijk dat onderzoekers soms ten 

onrechte steekproefomvang berekenen met behulp van onrealistische verwachtingen van de 

frequentie waarmee activiteiten plaatsvinden [12] De steekproefomvang is in feite cruciaal in 

deze methode en men zou hier kritischer  naar moeten kijken.  
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Probleemstelling 

Bij het ontwikkelen van de NAS is de werkelijke tijdbesteding per NAS item niet onderzocht. 

Hierdoor kunnen er geen uitspraken gedaan worden over de responsiviteit van de NAS 

items. Daarnaast is het niet bekend welke beïnvloedende factoren een rol spelen bij de 

tijdbesteding.  

Onderzoeksvragen 

1. Wat is de gemiddelde tijd en de standaard deviatie die de verpleegkundige besteed 

aan de NAS items over verschillende dagen van de opname bij een patiënten met 

verschillende basale kenmerken?  

2. Wat is de responsiviteit van de NAS items? 

3. Welke factoren hebben invloed op de gemeten verpleegkundige tijdbesteding per 

NAS item?  

Doel 

Met het vaststellen van de responsiviteit van een aantal NAS items wordt de bijdrage 

geleverd aan de klinimetrische kwaliteit van NAS. Door verpleegkundige tijdbesteding per 

NAS item in kaart te brengen kan betere  inzicht verkregen worden in de weging van de 

uitzonderlijke NAS items. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan de NAS wat als primair 

doel heeft om management te ondersteunen in het plannen en verdelen van 

verpleegkundige capaciteit.  
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Methode  

Onderzoeksdesign 

Met behulp van gestructureerd observatie techniek “event sampling” is de verpleegkundige 

tijdbesteding onderzocht [13]. Met deze benadering worden de verpleegkundige activiteiten, 

zoals met NAS items aangegeven, als uitzonderlijke gebeurtenissen geobserveerd. “Event 

sampling” heeft het voordeel dat de gebeurtenissen in hun geheel worden waargenomen [13]. 

Gestructureerd observeren betekent dat er vooraf bepaald is welke en hoe de gegevens 

verzameld worden met behulp van een observatieformulier. Voor en nadelen tussen “Work-

sampling” methodologie en “Event sampling” methodologie zijn in tabel 1 naast elkaar 

uitgezet [13]. 

Tabel 1: Methodische kenmerken vergelijking tussen “Work-sampling” en “Event sampling” 

Kenmerken “Work-sampling” “Event sampling” 

Integrale observatie van gebeurtenis - + 

Observator is in gelegenheid om te wachten dat een 
gebeurtenis zich voordoet 

- + 

Methodologie is geschikt voior de gebeurtennisen die 
makkelijk gemist kunnen worden  

- + 

Gebeurtennisen worden in zijn geheel geobserveerd - + 

Hogere representativiteit van de geobserveerde 
gebeurtenissen 

- + 

Mogelijkheid tot optreden van “Hawthorne effect” + + 

Spotobservaties kunnen de hoofdgebeurtenis 
verbergen 

+ n.v.t. 

Geschikt voor tijdmeting - + 

Kosten besparend + - 

 

Onderzoekspopulatie en setting 

De NAS items worden als de onderzoekeenheden beschouwd. Twee items van de in totaal 

23 NAS items zijn onderzocht, namelijk item 4: “Hygienische maatregelen”  en item 23: 

“Bijzondere verrichtingen buiten de IC-afdeling”. De selectie is gebaseerd op de verwachting 

dat binnen de gekozen items grote tijdverschillen geobserveerd zouden worden.  

Dit onderzoek vond plaats op de Intensive Care afdeling volwassenen centrum locatie, unit 2 

en 3, van het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam. De populatie patiënten omvatte alle 

volwassenen level III IC-patiënten volgens de CBO richtlijn. Gegevens werden van 15 

februari tot 1 mei 2010 door twee observatoren verzameld. Er werden 226 patiënten tijdens 

deze periode op de beide IC-afdelingen opgenomen. Een overzicht van de populatie 

patiënten opgenomen tijdens de periode van dataverzameling is in tabel 2 opgenomen. 



Student:  Zoran Trogrlić 
Betreft:  Afstudeerwerkstuk 
Opleiding:  Masteropleiding Verplegingswetenschap – UMC Utrecht 
Datum: 02 juli 2010 

 
 

8 
 

Beide observatoren zijn IC-verpleegkundigen die tijdens de gegevensverzameling niet in de 

zorg voor de patiënten geparticipeerd hebben. 

Tabel 2: overzicht van de patiënt populatie 

 N % Gemiddelde(SD) Spreiding 

Geslacht patiënt: 
-man 
-vrouw 

 
148 
78 

 
65.5 
34.5 

 
 

 

Leeftijd patiënt
 

  56.1 (16.7) 15-91 
 

    
Type opname (NICE): 
-medisch ongepland 
-medisch gepland 
-spoed chirurgie 
-geplande chirurgie 
-overleden voor IC-opname 
-c.t.b. 

 
72 
8 
76 
33 
0 
0 
 

 
38.1 
4.2 
40.2 
17.6 

0 
0 

  

Aantal dagen opgenomen
 

  7.9 (10.1) 0-62 
Patiënt NAS score   59.6(14.2) 21-141.3 

 

Steekproef   

Er is gebruik gemaakt van een gelegenheidssteekproef. Iedere patiënt opgenomen op de IC-

afdeling kwam in de aanmerking om in het onderzoek geincludeerd te worden.  

Steekproefgrootte van minimaal  50 volgens Terwee et al [14] geldt als voldoende voor een 

goede methodologische kwaliteit van een onderzoek naar klinimetrische eigenschappen van 

een meetinstrumentinstrument. 

 

Dataverzameling 

Tijdmeting voor NAS item 4 is als volgt verlopen: patiënten werden gedurende 

verpleegkundige diensttijd van 8 uur geobserveerd. In de dagdienst werden de gegevens 

vanaf 7.30 uur tot 16.00 uur verzameld. In de avonddienst werden de gegevens vanaf 16.00 

uur tot 23.00 uur verzameld. Observator wachtte totdat een gebeurtenis zich voordeed en 

startte de tijdmeting op het moment dat een verpleegkundige begint aan de uitvoering van de 

activiteit zoals volgens de NAS item 4 gedefinieerd is. In het geval dat verpleegkundige hulp 

van een of meerdere verpleegkundigen kreeg werd deze tijdbestedingen als extra tijd 

geobserveerd en genoteerd.  

In het geval dat de verpleegkundige een activiteit zoals beschreven in het 

observatieformulier onderbrak en een andere activiteit ging uitvoeren stopte de tijdmeting. 

De tijdmeting stopte ook elke keer dat de verpleegkundige kortdurend onderbroken werd bij 

het uitvoeren van een activiteit door andere personen of taken. Bij het hervatten van de 

activiteit werd de tijdmeting weer hervat. Nadat de verpleegkundige tijdbesteding en soort 
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activiteit vastgesteld en genoteerd werden op het observatieformulier, werden aanvullende 

gegevens, zoals in tabel 3 beschreven, verzameld. Alle topics die in tabel 3 beschreven 

staan werden als mogelijke factoren beschouwd die van invloed op de verpleegkundige 

tijdbesteding kunnen zijn.  

  

Tabel 3: Overzicht van de verzamelde gegevens NAS item 4 

Nas item 4: 
Hygienische maatregelen 

Uitgevoerde  activiteiten: Kenmerken van: 
Wonden verzorging 
Verbinden van intravasculaire katheters 
Verwisselen van beddengoed 
Wassen van de patiënt 
Incontinentie 
Braken 
Wondlekkage 
Complexe chirurgische wonden met 
irrigatie 
Basiszorg 

Patiënt  Afdeling:  Verpleegkundige 

NAS score 
Diagnose 
Leeftijd 
Opname dag 
Lichaamsgewicht 
Inotropie 
HD stabiel 
Beademing 
Dialyse 
ICP meter 
PICCO 
Chirurgie < 12 uur 
Aantal perfusie pompen 
Koeling of  verwarming 
Isolatie  
 

Dienst 
Lege bedden 
Opname aangekondigd 
Aantal patiënten 
Aantal beademde patiënten 
Aantal CVVH apparaten 
Aantal PICCO 
Aantal Isolatie boxen 
Aantal opnames <6uur 
Aantal ontslagen <6uur 
Aantal openbuik wonden 
Aantal verpleegkundigen 
Aantal leerlingen 
Aantal geplande transporten > 
4 uur 
Aantal uitgevoerde transporten 
<4uur 

Leeftijd 
Geslacht 
Gediplomeerd 
Leerling 
Aantal toegewezen patiënten 
Assistentie van 
verpleegkundigen 
Assistentie van arts 
Bekend met patiënt 

 

Om zo minimaal mogelijk werkroutine van de verpleegkundigen te verstoren werden de 

aanvullende gegevens uit het Patiënt Data Management System (PDMS) gehaald. Alleen in 

het geval dat dit niet voldoende was, werden de verpleegkundigen gevraagd voor extra 

gegevens en of de toelichting.  

De totaal geobserveerde tijd per patiënt en per dienst is tot stand gekomen door een of 

meerdere observaties van verpleegkundige tijdbesteding per patiënt gedurende een hele 

dagdienst of avonddienst bij elkaar op te tellen.  

 

Tijdmeting voor NAS item 23 is als volgt verlopen: observator wachtte tot een patiënt 

aangemeld werd voor een bijzondere verrichting buiten de IC-afdeling. Dit betrof een 

chirurgische, diagnostische of een interventie radiologische procedure. De tijdmeting startte 

op het moment dat de verpleegkundige begint aan de voorbereiding van de activiteit zoals 

volgens de NAS item 23 gedefinieerd is. Tijdmeting werd verdeeld in drie tijdmetingen. Als 

eerste: de verpleegkundige tijdbesteding dat voor het voorbereiden van het transport nodig 

was. Als tweede: de tijd dat een patiënt en de verpleging van de IC-afdeling afwezig waren 

(tijd bijzondere verrichting buiten de IC-afdeling). En als derde: de tijd nadat de patiënt weer 

terug op de IC-afdeling was, alle apparatuur weer geïnstalleerd werd, de patiënt weer 

verzorgd was, de patiëntkamer en het benodigde materiaal weer opgeruimd werd. De 
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tijdbesteding van alle betrokken verpleegkundigen werd geobserveerd en genoteerd. Nadat 

de verpleegkundige tijdbesteding en soort activiteit vastgesteld en genoteerd werden op het 

observatieformulier, werden aanvullende gegevens van zowel de patiënt als verpleegkundige 

gegevens, zoals in tabel 4 beschreven, verzameld. Alle topics die in tabel 4 beschreven 

staan werden als mogelijke factoren beschouwd die van invloed op de verpleegkundige 

tijdbesteding kunnen zijn. 

Tabel 4: Overzicht van de verzamelde gegevens NAS item 23 

Nas item 23: 
Bijzondere verrichtingen buiten de IC afdeling Chirurgische of diagnostische procedures 

Uit te voeren activiteiten: Kenmerken van: 

 
Inlichting familie 
Inlichting patiënt 
CT Hoofd 
CT abdomen/thorax 
CT gecombineerd 
Angiografie 
Interventie radiologie 
Transport naar de OK 
MRI-scan 
Complicaties 
 
 
 

Patiënt  Afdeling: Verpleegkundige 

NAS score 
Diagnose 
Leeftijd 
Opname dag 
Lichaamsgewicht 
Inotropie 
HD stabiel 
Beademing 
Dialyse 
ICP meter 
PICCO 
Chirurgie < 12 uur 
Aantal perfusie pompen 
Koeling of 
verwarming 
Isolatie 
  

Dienst 
Lege bedden 
Opname aangekondigd 
Aantal patiënten 
Aantal beademde patiënten 
Aantal CVVH apparaten 
Aantal PICCO 
Aantal Isolatie boxen 
Aantal opnames <6uur 
Aantal ontslagen <6uur 
Aantal openbuik wonden 
Aantal verpleegkundigen 
Aantal leerlingen 
Aantal geplande transporten > 
4 uur 
Aantal uitgevoerde transporten 
<4uur 

Leeftijd 
Geslacht 
Gediplomeerd 
Leerling 
Aantal toegewezen patiënten 
Assistentie van 
verpleegkundigen 
Assistentie van arts 
Bekend met patiënt 

 

Naast de beschreven procedure en het observatie formulier zijn ook de NAS scores van de 

patiënten verzameld. Voor de aanvang van onderzoek werd de NAS door middel van 

meerdere klinische lessen voor de verpleegkundigen geïntroduceerd. Tijdens het onderzoek 

waren de observatoren het aanspreekpunt voor eventuele vragen en toelichting betreffende 

de NAS en het invullen / interpreteren van de NAS scores. Alleen correct ingevulde NAS 

formulieren werden geaccepteerd. In het geval dat bij een item met meerdere antwoord 

mogelijkheden meer dan een optie aangekruist was werd desbetreffende verpleegkundige 

verzocht om voor één antwoord per item te kiezen.  

 

Data analyse 

De dataverwerking is gedaan met behulp van Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS Inc., Chicago, IL, V.S.), versie 17.0. Er is gebruik gemaakt van descriptieve en 

inductieve statistische analysemethoden. 

Bij het beschrijven van de demografische en klinische kenmerken van de patiënten en 

verpleegkundigen werden de gegevens in absolute aantallen en of percentages uitgedrukt. 
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Daarnaast werden er centrum en spreidingsmaten voor het beschrijven van de steekproef en 

tijdmeting gebruikt.  

Om de associatie tussen de gemeten tijd en door de verpleegkundigen ingevulde antwoord 

mogelijkheid behorende bij item 4 aan te geven is de waarde Eta voor gebruikt. Eta is een 

maat voor de associatie tussen een variabele op interval niveau en een variabele op 

nominaal niveau. De waarde kan varieren van 0 tot 1 waarbij 1 een hoge mate van 

associatie betekend en 0 helemaal geen associatie. Het is geschikt voor een afhankelijke 

variabele op interval niveau en een onafhankelijke variabele op nominaal niveau (met een 

beperkt aantal categorieen). De reden dat er geen p-waarde staat is omdat het een 

coefficient is voor associatie, geen toets. 

Om responsiviteit van de item 4 te berekenen is de Reciever Operator Characteristic (ROC)-

curve gebruikt. Definitie van responsiviteit stelt dat het meetinstrument in staat moet zijn 

minimaal belangrijke veranderingen aan te tonen en dat het instrument geen verandering 

moet laten zien wanneer het kenmerk niet in belangrijke mate verandert[15]. Dit is gedaan om 

te toetsen of het onderscheidend vermogen van het meetinstrument in voldoende mate de 

verandering van de zorgzwaarte gemeten in tijd kan weergeven. De AUC moest tenminste 

0,70 zijn. Antwoordmogelijkheden voor verpleegkundigen behorende bij item 4 zijn a of b of 

c. Er dient altijd één van de drie mogelijkheden aangekruist te worden. Responsiviteit van de 

item 23 kon niet met de Reciever Operator Characteristic (ROC)-curve berekend worden 

wegens het ontbreken van meerdere antwoordmogelijkheden. Bij de item 23 kan 

verpleegkundige als antwoordmogelijkheid alleen aangeven of de gebeurtenis wel of niet is 

voorgekomen.  

Om te onderzoeken welke factoren invloed hebben op de gemeten tijd voor NAS item 4 en 

23 is de multipele regressieanalyse volgens de stapsgewijze methode uitgevoerd. 

Afhankelijke variabele is de gemeten tijd en onafhankelijke variabelen zijn alle eerder 

genoemde factoren die invloed kunnen hebben op de gemeten tijd. Om aan de eis van de 

normale verdeling te voldoen werden de gemeten tijden eerst logaritmisch getransformeerd.
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Resultaten 

Resultaten NAS item 4: 

Tijdens de periode van dataverzameling zijn voor de NAS item 4 totaal 153 observaties 

verricht bij 84 verschillende patiënten. De demografische en klinische gegevens van de 

patiënten en de verpleegkundigen voor de NAS item 4 staan in tabel 5.  

Tabel 5: Demografische en klinische gegevens patiënten en verpleegkundigen – NAS item 4 

NAS Item 4: N % Gemiddelde(SD) Spreiding 

Geslacht patiënt
1
: 

-man 
-vrouw 

 
62 
22 

 
73,8 
26,2 

 
 

 

Leeftijd patient
1 

  53,2 (17,7) 17-87 
Type opname (NICE): 
-medisch ongepland 
-medisch gepland 
-spoed chirurgie 
-geplande chirurgie 
-overleden voor IC-opname 
-c.t.b. 

 
84 
9 
52 
8 
0 
0 

 

 
54,9 
5,9 
34 
5,2 
0 
0 
 

  

Patient NAS score   60,9 (18,3) 30,8-123,9 
Aantal dagen opgenomen

2 
  13,3 (18,1) 0-96 

Observaties tijdens 
-Dagdienst 
-Avonddienst 

 
85 
68 

 
55,6 
44,4 

  

Geslacht vpk: 
-man 
-vrouw 

 
47 
106 

 
30,7 
69,3 

  

IC-verpleegkundige 

-leerling 
-gediplomeerd 

 
12 
141 

 
7,8 
92,2 

  

Leeftijd vpk.   43,2(10,2) 24-63 
1 

Op basis van steekproef voor item 4 

2 
De dag van de opname wordt als dag 0 beschouwd 

 

Verpleegkundige tijdbesteding voor NAS item 4 is 153 keer geobserveerd per patiënt tijdens 

de hele dienst en varieert tussen 7 en 220 minuten met een gemiddelde van 62,5, standaard 

deviatie van 40,5 en de standaard fout van het gemiddelde van 3,28. 

Eta coëfficiënt voor de associatie tussen de gemeten tijd en door de verpleegkundigen 

ingevulde antwoord mogelijkheid behorende bij item 4 is 0.787. 

Responsiviteit van de item 4 is door middel van de Reciver Operating Characteristic (ROC)-

curve berekend. Als externe criterium voor de ROC berekening is de gemeten tijd in minuten 

behorende bij item 4 gebruikt met de afkappunten volgens de NAS handleiding. Voor de 

antwoord mogelijkheden  “a”, “b”en “c” werd respectievelijk de tijden van 0 tot 120, 120 tot 

240 en 240 en meer minuten gebruikt als afkappunt. De berekende Area Under the Curve 

(AUC) waarde is voor “a” (figuur 1) = 0,94 (SE:0,022/ sig: 0,000/ 95% CI:0,90-0,98), voor 

“b”(figuur 1)= 0,81 (SE:0,054/ sig: 0,000/ 95% CI:0,70-0,92), voor “c”= geen observaties 

boven 240 minuten. 

 



 

 

 

Figuur 1: ROC curve voor item 4 (antwoord A en B) 

 

Voor het voorspellen van de tijd om hygiënische maatregelen uit te voeren is een 

stapsgewijze multiple regressie uitgevoerd, waarbij de tijd eerst voorspeld is op basis van de 

totale NAS score van de patiënt. Dat leverde een correlatie op van 0,49 (p<0,001). In stap 

twee is daar de dienst toegevoegd. Dat leverde een multiple correlatie van 0,62 (p<0,000). 

Het toevoegen van de variabelen koeling of verwarming van de patiënt en assistentie van de 

verpleegkundige als derde en vierde variabele leverde een multiple correlatie van 0,67 en 

0,70 (p<0,002). De toegevoegde voorspellende waarde van andere variabelen in het model 

is zeer gering. 

Resultaten NAS item 23: 

Voor de NAS item 23 zijn totaal 53 observaties verricht bij 42 verschillende patiënten. De 

demografische en klinische gegevens van de patiënten en de verpleegkundigen voor de 

NAS item 23 staan in tabel 6. Een observatie is geëxcludeerd van de verdere analyse omdat 

de patiënt door de anesthesie medewerkers werd opgehaald.  
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Tabel 6: Demografische en klinische gegevens patiënten en verpleegkundigen- NAS item 23 

NAS Item 23: N % Gemiddelde(SD) Mediaan Spreiding 

Geslacht patiënt
1
: 

-man 
-vrouw 

 
27 
15 

 
64,3 
35,7 

 
 

  

Leeftijd patient
1 

  53,2 (18,5) 54 15-82 
Type opname (NICE): 
-medisch ongepland 
-medisch gepland 
-spoed chirurgie 
-geplande chirurgie 
-overleden voor IC-
opname 
-c.t.b. 

 
24 
0 
25 
4 
0 
0 

 

 
45,3 

0 
47,2 
7,5 
0 
0 
 

   

Patient NAS score   69,6 (25,2) 64,6 21-124,8 
Aantal dagen opgenomen

2 
  8,2 (12,9) 3 0-59 

Observaties tijdens 
-Dagdienst 
-Avonddienst 

 
34 
19 

 
64,2 
35,8 

   

Geslacht vpk: 
-man 
-vrouw 

 
16 
37 

 
30,2 
69,8 

   

IC-verpleegkundige 
-leerling 
-gediplomeerd 

 
6 
47 

 
11,3 
88,7 

   

Leeftijd vpk.   39.6 (10,6) 36 24-62 
1 

Op basis van steekproef voor item 23 

2 
De dag van de opname wordt als dag 0 beschouwd 

 

Totaal gemeten verpleegkundige tijdbesteding voor het uitvoeren van bijzondere verrichting 

buiten de IC-afdeling varieert tussen 33 en 411 minuten  met een gemiddelde van 121,8, 

standaard deviatie van 73,7 en de standaard fout van het gemiddelde van 10,2. Dit is een 

weergave van de totale tijd inclusief de voorbereiding, daadwerkelijke transport en de 

nazorg.  

Frequentieverdeling van de gemeten tijd voor item 23 laat een rechtsscheve verdeling van 

gegevens zien. Dit wordt onder anderen veroorzaakt door het type bijzondere verrichting 

buiten de IC-afdeling.  

Type bijzondere verrichtingen buiten de IC-afdeling met hoge geobserveerde tijden omvatten 

13,4% van de observaties en zijn gerelateerd aan het uitvoeren van angiografische, 

interventie radiologische en MRI-scan procedures.  

Bij het invullen van de NAS score werd de item 23 door de verpleegkundige 8 keer van totaal 

52 geobserveerde momenten niet gescoord. In procenten uitgedrukt: 15,3% van de 

activiteiten betreffende item 23 wordt door de verpleegkundigen op de NAS formulier voor de 

betreffende patiënt niet aangegeven. 

Voor het voorspellen van de tijd om bijzondere verrichtingen buiten de IC-afdeling uit te 

voeren is een stapsgewijze multiple regressie uitgevoerd, waarbij de tijd eerst voorspeld is 

op basis van het type verrichting buiten de IC-afdeling. Dat leverde een correlatie op van 

0,76 (p<0,001) -figuur 2. In stap twee is daar de leeftijd van de patiënt aan toegevoegd. Dat 
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leverde een multiple correlatie van 0,81 (p<0,001). Het toevoegen van de variabelen 

invasieve haemodinamische bewaking, assistentie van de arts en lichaamsgewicht van de 

patiënt als derde, vierde en vijfde variabele leverde een multiple correlatie van 0,82, 0,84 en 

0,86 (p<0,043). De toegevoegde voorspellende waarde van andere variabelen in het model 

is zeer gering.  

 

Figuur 2: overzicht tijd item 23 in relatie tot type verrichting buiten de IC-afdeling 
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Discussie en aanbevelingen 

Demografische en klinische gegevens van de patiënten en de verpleegkundigen van beide 

steekproeven zijn vergeleken met de gegevens van alle opgenomen patiënten op de afdeling 

tijdens het uitvoeren van het onderzoek. Er zijn geen significante verschillen gevonden wat 

leeftijd, geslacht en aantal opgenomen dagen betreft. Bij de steekproef van zowel item 4 als 

item 23 valt op dat er meer spoed chirurgie patiënten en minder geplande chirurgie patiënten 

voorkomen. Verschil tussen de steekproef van item 4 en de hele patiënten populatuie is niet 

duidelijk te verklaren. Mogelijk berust deze verschil op toeval. Verschil tussen de steekproef 

van item 23 is te verklaren vanwege het feit dat er bij spoed chirurgie patiënten meer 

aanvullend onderzoek en eventuele operatieve en radiologische procedures uitgevoerd 

moeten worden.  

Bij het berekenen van de responsiviteit van item 4 door middel van ROC-curve valt op dat de 

toename van de zorgzwarte met de gestelde criteria volgens de NAS item 4 beperkt 

onderscheidend vermogen heeft. Dit uit zich in de onmogelijkheid om de AUC te berekenen 

voor de hoogste waarden (optie “c”). Dit komt omdat er geen tijdmetingen voor de item 4 

voor de tijdsduur van meer dan 4 uur per dienst zijn waargenomen. Gezien het feit dat het 

onderzoek in een academisch ziekenhuis verricht is was het te verwachten dat er ook 

extreme hoge tijdwaarnemingen voor de item 4 waarneembaar zouden zijn. In een aantal 

extreme gevallen werd optie “c” door de verpleegkundige wel aangegeven terwijl er geen 

waarnemingen boven 4 uur per dienst zijn gedaan. Dus verpleegkundigen hebben de optie 

“c” strikt genomen verkeerd ingevuld. Mogelijk zijn de afkapwaardes voor de tijd dat 

verpleegkundigen moeten aangeven bij de item 4 onrealistisch hoog opgesteld en 

geformuleerd. Onderscheidend vermogen van item 4 kan verbeterd worden door nieuwe 

afkappunten te formuleren.   

Responsiviteit van de item 4 is door middel van de Reciver Operating Characteristic (ROC)-

curve opnieuw met de nieuwe afkappunten berekend. Voor de antwoord mogelijkheden  “a”, 

“b”en “c” werden respectievelijk de tijden van 0 tot 90, 90 tot 180 en > 180  minuten gebruikt. 

De berekende Area Under the Curve (AUC) waarde is voor “a”= 0,86 (SE:0,046/ sig: 0,000/ 

95% CI:0,77-0,95), voor “b”= 0,83 (SE:0,051/ sig: 0,000/ 95% CI:0,74-0,94), voor “c”= 0,87 

(SE:0,13/ sig: 0,011/ 95% CI:0,00-1,00). Dit voorbeeld illustreert dat het onderscheidend 

vermogen van de item 4 aanzienlijk verbeterd kan worden door het optimaliseren van de 

afkapwaardes van item 4. Hierbij is het belangrijk te vermelden dat de verpleegkundigen 
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redelijk goed in staat zijn om de toename in de zorgzwaarte te associëren met een hogere 

score op de item 4. Dit blijkt uit de Eta coëfficiënt van 0.787.  

De score van 1.9% dat staat voor de tijd die nodig is voor het uitvoeren van bijzondere 

verrichtingen buiten de IC-afdeling lijkt aan de lage kant vergeleken met de gemiddeld 

gemeten tijd voor deze item. Aan de hand van hoge spreiding van de gemeten tijden voor 

deze item zou de mogelijke oplossing kunnen zijn om voor deze item meerde antwoord 

opties te formuleren. Wat meer belangrijk is om gezien de totale tijd die een verpleegkundige 

nodig heeft voor het voorbereiden, uitvoeren van transport en de nazorg is om goed naar de 

aard van deze activiteiten te kijken. Grootste deel van de tijd zou goed bij andere NAS items 

gescoord kunnen worden. Hierbij valt te denken aan de activiteiten zoals beschreven bij de 

NAS item 1 (“Bewaking en titratie”), NAS item 6 (“Mobilisatie en positionering”), NAS item 7 

(Ondersteuning van en zorg voor zowel familieleden als de patiënt”) en de NAS item 15 

(“Cardiopulmonale resuscitatie”).  

Ondanks de goede voorlichting en beschikbaarheid van de observatoren om de vragen van 

de verpleegkundigen omtrent de NAS te beantwoorden blijf het van groot belang om ervoor 

te zorgen dat een uniforme werkwijze wordt gebruikt door alle verpleegkundigen betreffende 

het invullen van de NAS score. Hoe belangrijk is dat dit goed gebeurd wordt ook in de 

studies van Ducci &Kátia, en Conclaves [16,17] onderstreept. 

Bij het plannen van verpleegkundige zorg zou men meer rekening moeten houden met de 

factoren die invloed hebben op de verpleegkundige tijd die besteedt wordt aan de zorg voor 

een patiënt. Er zouden zoveel mogelijk specifieke interventies buiten de IC-afdeling tijdens 

de dagdienst uitgevoerd moeten worden. Als dat niet haalbaar blijkt te zijn zou de 

verpleegkundige formatie in de late dienst versterkt moeten worden. Men zou ook meer 

rekening moeten houden met de hoge NAS scores van een patiënt en het noodzaak tot 

assistentie van een collega bij het verdelen en toewijzing van de patiënten.  

Beperkingen van het onderzoek zijn vooral toe te schrijven aan de beperkt aantal 

onderzochte NAS items. De generalisatie van de resultaten naar andere IC-afdelingen is 

beperkt. In de eerste instantie omdat de NAS internationaal breed ontworpen meetinstrument 

is en in de tweede instantie omdat het onderzoek in een academisch ziekenhuis uitgevoerd 

is. 

Sterke kant van het onderzoek is dat de resultaten verkregen zijn door directe waarnemingen 

van tijd dat verpleegkundige nodig heeft om een activiteit uit te voeren. 
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Meerwaarde van dit onderzoek is dat de methode en onderzoeksresultaten wel een bijdrage 

kunnen leveren tot het verder ontwikkelen en klinisch toepassen van de NAS op andere IC-

afdelingen. 

Tijdens het onderzoek werd aan de verpleegkundigen gevraagd over de mening naar de 

NAS. Verpleegkundigen geven aan dat in de NAS opgenomen items een goede weergave 

zijn van de activiteiten die op de IC-afdeling uitgevoerd worden. Verder geven ze aan dat het 

lastig is om bij de items waarbij meerde antwoord mogelijkheden zijn een goed keuze te 

maken voor de intensiviteit en de duur van de uitgevoerde activiteiten. Tot slot geven 

verpleegkundige aan dat het toename in de NAS score wel een representatief maat is voor 

de toename van de zorgzwaarte. 

Conclusie 

In dit onderzoek stonden drie vragen centraal. We hebben gezien dat de gemiddeld gemeten 

tijd voor de NAS item 4 per dienst 62.5 (SD:40.5) minuten is. De gemiddeld gemeten tijd voor 

de NAS item 23 voor uitgevoerde verrichtingen buiten de IC-afdeling 121.8 (SD:73.7) 

minuten is. Responsiviteit van item 4 is niet voor alle antwoord categorieën te meten. 

Relevante toename in de zorgzwaarte voor de item 4 is met de gestelde criteria volgens de 

NAS item 4 beperkt te meten. Onderscheidend vermogen van item 4 zou verbeterd kunnen 

worden door nieuwe afkapwaardes te formuleren. Responsiviteit van de item 23 is niet vast 

te stellen vanwege enkele antwoord mogelijkheid. Uit de gemeten tijd blijkt dat de meerdere 

antwoordmogelijkheden voor de NAS item 23 gedefinieerd zouten moeten worden.  

In de praktijk, bij de planning van de zorg en toewijzing en of verdeling van de patiënten, 

zouden verpleegkundigen meer rekening moeten houden met de voorspellende factoren die 

invloed op de gemeten tijd uitoefenen.  

De resultaten van dit onderzoek bieden een goed vertrekpunt om kritisch naar de items van 

de NAS te kijken op het gebied van de responsiviteit en de weging van de NAS items om 

onderscheidend vermogen binnen de NAS items te optimaliseren. Dit zou kunnen resulteren 

tot het verbeteren en optimaliseren van de betrouwbaarheid van de NAS. Aanbeveling is om 

de weging en de responsiviteit van de NAS items te optimaliseren op basis van een grote 

observationele studie naar de tijdbesteding van de verpleegkundigen op meerdere IC-

afdelingen met verschillende levels. Aanbevolen methodiek om dit te doen is “event 

sampling” methodologie zoals in dit onderzoek is gebruikt.  
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