
Omgevingsvragenlijst UWES SAQ

2019 221 128 94

2020 164 153 108

2021 (halve periode) 65 22 82
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Inleiding

Meer en meer ziekenhuizen wereldwijd maken de overstap 

naar uitsluitend éénpersoonskamers, met als uitgangspunt 

meer privacy voor de patiënt en minder kruisinfecties. 

In november 2019 ging Amphia mee in deze trend met de 

verhuizing naar een nieuw ziekenhuis. Dit gaf ons de 

mogelijkheid om naast de patiënten, ook de verpleegkundigen 

te bevragen over de nieuwe indeling, de afdelingsstructuur en 

de impact welke deze heeft op zowel verpleegkundige zorg als 

het welbevinden van verpleegkundigen binnen het nieuwe 

ziekenhuis. 

Doel van dit onderzoek is om de impact, en daarbij dus voor-

en nadelen, voor verpleegkundigen met de verhuizing naar 

uitsluitend éénpersoonskamers in kaart te brengen. 

Methode

Conclusie 

Onderzoeksdesign

Acht afdelingen werden zorgvuldig geselecteerd. Er is bewust gekeken naar 

afdelingen die bijna één-op-één over zijn gegaan van bestaande bouw naar 

nieuwbouw. Het betreft zowel chirurgische als interne geneeskunde, 

longgeneeskunde en intensive care. 

Populatie

Verpleegkundigen (n=400) werkzaam op deze afdelingen worden bevraagd 

door middel van vragenlijsten. Een nulmeting vond plaats voor de verhuizing 

(aug t.e.m. nov 2019) en de eerste nameting werd dezelfde periode in 2020 

uitgevoerd, een tweede en laatste nameting vindt plaats van sept t.e.m. dec 

2021. 

Meetmethoden

De omgevingsvragenlijst heeft twee hoofdthema’s, nl arbeidsomstandigheden 

en werken bij de patiënt. Daarnaast wordt de ‘Utrechtse Bevlogenheidsschaal’ 

gebruikt om werkbevlogenheid te bevragen en de ‘Safety Attitudes 

Questionnaire’ brengt het werkklimaat in beeld. Antwoorden werden op een 5-

punts Likertschaal gegeven gaande van ‘volledig mee eens’ tot ‘volledig 

oneens’. Vergelijkingen tussen oude en nieuwe situatie zullen worden 

uitgevoerd in SPSS®27. 

Conclusie van dit onderzoek volgt in het eerste kwartaal van 

2022. 

De één-persoonskamers: ervaringen van verpleegkundigen. 
Een voor en na survey onderzoek. 
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Response 

Figuur 1: schematische weergave meetinstrumenten
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