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Beleidssamenvatting 
 
 
 
 
 
 
Aanleiding onderzoek 
De kwaliteit van onze huidige en toekomstige gezondheidszorg is in belangrijke mate in 
handen van de professionals die dagelijks zorg verlenen aan patiënten en cliënten. De 
veiligheid van de patiëntenzorg is in het geding als professionals zich niet houden aan de 
professionele standaard en/of bij tekortkomingen in het zorgsysteem. De 
maatschappelijke kosten voor het opleiden van medici, verpleegkundigen, paramedici, 
tandartsen en andere beroepsbeoefenaren in de zorg zijn hoog, net als de verwachtingen 
die men heeft van de kwaliteit en veiligheid van zorg. Niet verwonderlijk dat er zwaar 
wordt getild aan het goed functioneren van zorgprofessionals. Gesteund door 
(her)nieuw(d)e kwaliteitswetgeving (o.a. Wet BIG, WGBO, Kwaliteitswet 
Zorginstellingen) bouwden beroepsorganisaties de afgelopen twintig jaar een uitgebreid 
pakket van kwaliteitsstandaarden alsmede (collegiale) kwaliteitssystemen om de 
toepassing ervan te bewaken. Dit laat onverlet dat er zorgprofessionals zijn die 
‘disfunctioneren’. De uitgebreide verslaglegging van deze, veelal schrijnende, gevallen in 
de media doet een aanslag op het vertrouwen van het publiek in de gezondheidszorg én in 
die instanties die de kwaliteit ervan moeten bewaken.  
 
Doel onderzoek 
De IGZ wil om bovenstaande redenen beter inzicht in de aard, omvang, het ontstaan én 
voortbestaan van disfunctionerende beroepsbeoefenaren in de zorg.  
 
Methode 
Systematisch literatuur onderzoek aangevuld met analyses van tuchtrecht uitspraken, en 
interviews en gesprekken met diverse experts. 
 
Resultaten 
Zowel uit de literatuur, de tuchtrechtuitspraken en de interviews kon geen overtuigend 
percentage van ‘Disfunctionerende beroepsbeoefenaren’ worden vastgesteld. Dit heeft 
mede te maken met de vrij specifieke definitie van de KNMG over ‘disfunctioneren’. 
Literatuur naar klachten en claims laat zien dat er op grotere schaal sprake is van 
suboptimaal functioneren van individuen van diverse beroepsgroepen, al wordt de relatie 
het meest gelegd met medisch specialisten. Daarnaast komen ook bij zorgverleners 
regelmatig risicofactoren voor suboptimaal functioneren voor, zoals burn-out, depressies 
en verslavingsproblemen. 
De analyse van tuchtrechtuitspraken heeft laten zien dat de aard van suboptimaal 
functioneren vooral ligt in het geven van een onjuiste behandeling of diagnose (medisch 
specialist, huisarts), grensoverschrijdend gedrag (verpleegkundige, huisarts), 
onvoldoende zorg (apotheker, verpleegkundige) en een onjuiste verklaring of rapportage 
(medisch specialist). Het structurele karakter van suboptimaal functioneren is nauwelijks 
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uit tuchtrechtuitspraken af te leiden, waardoor de cijfermatige omvang van 
disfunctioneren niet op basis van deze uitspraken vastgesteld kan worden. 
Uit de interviews en gesprekken blijkt dat de experts eveneens niet kunnen aangeven hoe 
vaak disfunctioneren in de diverse beroepsgroepen voorkomt; de schatting van 5% vindt 
men reëel. Men is van mening dat hevig disfunctioneren heel weinig voorkomt, maar dat 
niet optimaal functioneren vaak voorkomt. Een aanbeveling van de experts is dan ook om 
meer in gesprek te gaan over professioneel handelen, bijvoorbeeld via 
functioneringsgesprekken, en het creëren van een aanspreekcultuur in het kader van 
patiëntveiligheid. Het werken in teams met een heldere verantwoordelijkheidsverdeling 
kan hierbij helpen. Bij de bestuurder ligt een duidelijke taak om in te grijpen en actie te 
ondernemen als er duidelijke aanwijzingen zijn voor disfunctioneren, maar mogelijk ook 
al bij herhaaldelijke tekenen van suboptimaal functioneren. In de langdurige zorg en 
eerstelijnszorg vindt men het belangrijk de nadruk te leggen op activiteiten om kwaliteit 
van zorg te verbeteren via visitaties en invoering van richtlijnen, aangezien men heel 
weinig geconfronteerd wordt met disfunctioneren. 
In de eerste lijn biedt het functioneren van individuen/solisten binnen zorggroepen een 
ingang om mogelijk disfunctioneren te signaleren. Verzekeraars betalen zorggroepen 
voor de kwaliteit en controle op de geleverde zorg. Een goede registratie van de geleverde 
zorg maakt hier deel van uit, waardoor suboptimaal functioneren gesignaleerd kan 
worden op basis van deze registraties. Veelal neemt de zorggroep zelf actie voor 
verbetering. In sommige gevallen worden individuele artsen uiteindelijk uitgesloten van 
een zorggroep. 
De normen in de opleiding tot arts zijn in Nederland gebaseerd op de CanMeds 
competentiegebieden met bijbehorende criteria. CanMeds staat voor Canadian Medical 
Education Directives for Specialists en is ontwikkeld door het Royal College of 
Physicians and Surgeons of Canada. De zeven CanMeds-competenties omvatten het 
medisch inhoudelijk handelen, communicatie met patiënten en collega’s, samenwerking 
met collega’s, kennis en wetenschap ontwikkelen, maatschappelijk handelen, organisatie 
van het werk, en professionaliteit. Sinds het volgen van de CanMeds is het voor een 
medisch specialist dus niet meer voldoende om alleen medisch expert te zijn. Een goed 
functionerend medisch specialist dient aan alle competenties te voldoen. Hij dient er niet 
alleen over te beschikken, maar deze ook in de dagelijkse praktijk in zijn/haar gedrag te  
laten zien. 
 
Conclusies en aanbevelingen 
Disfunctioneren is het uiterste op een schaal van excellent functioneren naar 
disfunctioneren. Het natuurlijk verloop van een werk-carrière laat naar een eerst sterk 
stijgend verloop in latere jaren veelal een afvlakkende curve zien. Gedurende deze jaren 
kunnen momenten van optimaal en suboptimaal functioneren elkaar afwisselen. Bij een 
waarschijnlijk zeer kleine groep gaat suboptimaal functioneren over naar disfunctioneren.  
Het is een taak van het individu en de directe omgeving met collega’s en raad van bestuur 
om tijdig te constateren dat men zelf dan wel een collega zorgverlener/medewerker extra 
hulp en ondersteuning nodig heeft. Bij solistisch werkende zorgverleners is deze 
signaleringsfunctie minder makkelijk te organiseren, maar intervisie groepen of 
momenten van multidisciplinaire overlegvormen en zorggroepen  kunnen hierbij helpen.  
De IGZ heeft de taak toe te zien dat beroepsgroepen dan wel de raad van bestuur van 
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zorginstellingen activiteiten en beleid georganiseerd hebben om suboptimaal functioneren 
en disfunctioneren tijdig op te sporen en voor zo ver mogelijk bij te sturen. Bij 
onvoldoende vertrouwen van IGZ in het zelfreinigende vermogen van beroepsgroepen of 
instellingen kan IGZ scherper optreden. Via klachten, claims en tuchtrechtuitspraken kan 
IGZ onafhankelijk van zorgverleners en –instellingen signalen krijgen die aanleiding 
kunnen zijn om extra te monitoren.    
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1 Inleiding 
 
 
 
 
 
 
In de afgelopen jaren is het publiek herhaaldelijk opgeschikt door het nieuws over 
disfunctionerende zorgverleners die volgens de kranten jaren met hun wanpraktijken door 
konden gaan. Voorbeelden zijn de neuroloog uit Twente of de orthopeed in het Waterland 
ziekenhuis. De vraag is vervolgens tweeledig: 1) Hoe heeft het zo lang kunnen 
voortbestaan, en 2) Hoe vaak komt het eigenlijk voor? Met andere woorden is dit het 
topje van een ijsberg? 
 
In Nederland krijgt circa 8% van de patiënten die in ziekenhuizen worden opgenomen te 
maken met zorg-gerelateerde schade. Dat is schade die veroorzaakt is door de zorg en niet 
door de onderliggende ziekte of aandoening. Hiervan is circa 40% potentieel vermijdbaar 
(Langelaan e.a., 2010). Alhoewel deze potentieel vermijdbare schade veelal veroorzaakt 
wordt door een combinatie van menselijke fouten en organisatorische tekortkomingen 
(Wagner e.a., 2008), betekent dit nog niet dat er sprake is van disfunctioneren van 
individuele beroepsbeoefenaren. Wat de aard en omvang is van disfunctioneren blijft 
daarmee onduidelijk.   
 
In gesprekken over het thema wordt soms een schatting gedaan die ligt tussen de 1 tot 5 
procent van artsen die zou disfunctioneren. Daarbij wordt aangemerkt dat het 
waarschijnlijk om een onderschatting gaat omdat artsen zich niet graag uiten over hun 
eigen functioneren of dat van hun collega’s. In 1997 is onder redactie van twee 
medewerkers van de IGZ (Lens en Van der Wal) het boek ‘Problem Doctors: the 
conspiracy of silence’ verschenen waarin verschillende facetten van disfunctionerende 
beroepsbeoefenaren staan beschreven. Op basis van disciplinair onderzoek in de US is 
gebleken dat het aantal veroordelingen loopt van 1.29 ernstige misdrijven per 1000 artsen 
in Minnesota tot 5.98 per 1000 artsen in Louisiana. 
 
Om disfunctioneren meer zichtbaar te maken is recentelijk de Wet BIG gewijzigd, 
waarmee een wettelijke grondslag gerealiseerd is om een aantekening in het BIG-register 
te maken van een bevel (Wet BIG) die een beroepsbeperking inhoudt en van in het 
buitenland opgelegde maatregelen. Tevens is er ook een Modelreglement voor huisartsen 
van de LHV en een Modelreglement Disfunctioneren van de Orde van medisch 
specialisten. Verder overweegt Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport (VWS) een wettelijke meldplicht in het leven te roepen voor gezondheids-
instellingen die de samenwerking met een medisch beroepsbeoefenaar wegens 
disfunctioneren verbreken. Het gaat om een regeling van de Wet Cliëntenrechten Zorg 
(WCZ). 
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1.1 Definitie van disfunctioneren 
 
Van disfunctioneren is volgens de definitie van de KNMG sprake bij: 
Een structurele situatie van onverantwoorde zorg, waarin een patiënt wordt geschaad of 
het risico loopt te worden geschaad en waarbij de betreffende arts niet (meer) in staat of 
bereid is zelf de problemen op te lossen. Disfunctioneren kan er ook uit bestaan dat een 
arts niet of onvoldoende in staat is tot collegiale samenwerking.1  
 
De criteria die in deze definitie ten aanzien van disfunctioneren besloten liggen, zijn: a) 
een structurele situatie, b) schade of risico op schade aan de patiënt, c) geen zelfreflectie 
of bereidheid tot veranderen, en/of e) onvoldoende collegiale samenwerking. Alhoewel 
het om het disfunctioneren van individuele beroepsbeoefenaren gaat, is het de vraag of 
disfunctioneren een puur individueel probleem is of dat dit door de context mede 
veroorzaakt of verergerd  kan worden. 
 
Bovenstaande definitie betekent dat eenmalig niet goed functioneren, waarvan sprake kan 
zijn bij het optreden van vermijdbare zorg-gerelateerde schade, een gegrond verklaarde 
claim of een berisping van een tuchtrechter (nog) niet onder disfunctioneren valt. 
 
 

1.2 Van functioneren tot disfunctioneren 
 
In Nederland worden aankomende artsen opgeleid volgens de CanMeds 
competentiegebieden die aangeven dat ‘medisch expert’ zijn weliswaar een belangrijk, 
maar niet het enige competentiegebied is. Andere competentiegebieden zijn: 
Communicatie, Samenwerken, Kennis en wetenschap, Maatschappelijk handelen, 
Organisatie en Professionaliteit (KNMG). 
De mate van werkervaring van zorgverleners kan vervolgens in de praktijk verschillende 
risico’s voor patiënten met zich meebrengen. In het begin kunnen fouten ontstaan door 
een gebrek aan kennis, vaardigheden of klinisch inzicht. Vervolgens komt er een periode 
van optimaal en soms bovengemiddeld functioneren. In latere jaren kan het voorkomen 
dat overmatige routine, vasthouden aan oude procedures of vormen van overwerkt zijn 
weer tot een verhoogd risico voor patiënten leiden.  
In figuur 1.1 is een piramide weergegeven van de mate van functioneren die volgens de 
onderzoekers bij medewerkers in het algemeen te onderscheiden is. Na de opleiding en de 
eerste ervaringsjaren kan een medewerker zijn werk in het algemeen goed aan en 
functioneert optimaal. Op een gegeven moment kan blijken dat er op 1 of 2 
competentiegebieden verbeterpunten liggen, bij een kleinere groep liggen er op meer 
competentiegebieden verbeterpunten. In de top van de piramide bevindt zich een kleine 
groep waarbij gesproken kan worden van disfunctioneren. Dit hoeft niet altijd tot schade 
aan patiënten te leiden, maar er is een verhoogd risico. Soms is het een kwestie van tijd 
dat er wel een keer ook schade aan patiënten ontstaat. De verdeling in omvang per 
categorie is een schatting en niet gebaseerd op empirisch onderzoek. De piramide laat 
                                                      
1 KNMG standpunt: Het functioneren van de individuele arts, KNMG Utrecht, juli 2005. www. 
knmg.nl/vademecum. 
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vooral zien dat er voorafgaand aan disfunctioneren al perioden van suboptimaal 
functioneren bestaan waarin de individuele zorgverlener middels coaching of andere 
vormen van ondersteuning geholpen kan worden. De verantwoordelijkheid voor het 
nemen van acties liggen in eerste instantie bij de medewerker zelf en bij de 
leidinggevenden binnen de organisatie. Het is belangrijk om medewerkers die goed 
functioneren te blijven motiveren en stimuleren, het niet optimaal functioneren van een 
medewerker moet binnen de instelling gesignaleerd worden en er mag verwacht worden 
dat er een passend scholings- en begeleidingstraject geboden wordt. De kleine groep die 
ondanks scholing en begeleiding geen zelfinzicht toont, geen verbetering laat zien, en met 
hun handelen en gedrag een risico vormen voor patiënten, zou ander werk geboden 
kunnen worden. Indien dit niet geaccepteerd wordt door de medewerker, kan een melding 
bij het landelijke meldpunt bij de IGZ gedaan worden.  
 
Figuur 1.1 Een continuüm van functioneren tot disfunctioneren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 Doel onderzoek 
 
Het onderhavige onderzoek heeft tot doel meer inzicht te verkrijgen in de aard en omvang 
van de problematiek van disfunctionerende beroepsbeoefenaren in de Nederlandse zorg. 
Het onderzoek dient ter onderbouwing van de Staat van de Gezondheidszorg 2013, die 
zal gaan over disfunctionerende beroepsbeoefenaren.  
 
Onderzoeksvragen   
1. Wat is de aard en omvang van disfunctionerende beroepsbeoefenaren?  Zijn er 

verschillen tussen beroepsgroepen van zorgverleners in Nederland? 
2. Bij welke (groepen) zorgverleners is de patiëntveiligheid het meest in het geding bij 

disfunctioneren (bv. medici, verpleegkundigen, paramedici)? 
3. Welke typen risico’s zijn er te onderscheiden ten aanzien van (het ontwikkelen van) 

disfunctioneren (bv. psychologische of context kenmerken)? 
Voor het beantwoorden van deze onderzoeksvragen is gebruik gemaakt van verschillende 
onderzoeksmethoden, te weten: literatuuronderzoek, analyse van tuchtrechtuitspraken en 
interviews met experts. In de volgende hoofdstukken worden achtereenvolgend de 
resultaten op basis van de verschillende methoden beschreven.  
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2 Literatuuronderzoek naar aard en omvang van 
disfunctioneren 
 
 
 
 
 
 
In dit hoofdstuk staat de onderzoeksvraag centraal naar de aard en omvang van 
disfunctioneren van zorgverleners. Het literatuuronderzoek heeft betrekking op de hele 
gezondheidszorg in Nederland. Het gaat dus niet alleen om beroepsbeoefenaren in 
ziekenhuizen, maar ook om de GGZ, gehandicaptenzorg, langdurige zorg, eerste lijn en 
publieke gezondheidszorg. Disfunctioneren kan immers in elke werksetting voorkomen. 
De aard en omvang van disfunctioneren is nagegaan voor de grootste groepen 
zorgverleners in Nederland, te weten: medisch specialisten en psychiaters, apothekers, 
psychologen, huisartsen, verpleegkundigen, verzorgenden, paramedici, tandartsen en 
verloskundigen. De zoekstrategie en bronnen die gebruikt zijn voor het beantwoorden van 
de onderzoeksvragen staan hieronder beschreven. 
 
 

2.1 Methode 
 
Zoekstrategie 
In tien elektronisch databases (PubMed, Cinahl, Sociological Abstracts, Cochrane 
Library, Social Science Research Network, NIVEL-catalogus, Driver, Picarta, Oaister en 
Narcis) is systematisch gezocht naar literatuur over disfunctioneren en wangedrag van 
professionals in de gezondheidszorg. Daarbij is in PubMed de volgende searchstring 
gebruikt: ("Malpractice"[MesH] OR "Professional Misconduct"[MesH] OR 
"Physicians/legislation and jurisprudence"[Mesh] OR "Nurses/legislation and 
jurisprudence"[Mesh] OR "problem doctors" OR (("disruptive behavior" OR “disruptive 
behaviour”) AND (physician* OR nurs*)) OR "poorly performing doctors" OR 
"professional misconduct" OR ((disfunctional[All Fields] OR dysfunctional[All Fields]) 
AND ("physicians"[MeSH Terms] OR "physicians"[All Fields] OR nurs*)) OR 
(dysfunction [Title] AND (specialist* [Title] OR physician* OR nurs*)) OR 
(unprofessional behavior[All Fields] OR unprofessional behaviors[All Fields] OR 
unprofessional behaviour[All Fields] OR unprofessional behaviours[All Fields])) AND 
(dutch OR netherlands OR nederland OR holland OR amsterdam OR utrecht OR 
rotterdam OR groningen OR hague OR "den haag" OR eindhoven OR maastricht OR 
delft OR leiden OR Groningen OR wageningen OR enschede OR Tilburg OR Nijmegen) 
AND ("2002/01/01"[PDAT] : "2012/12/31"[PDAT]).  
 
De overige databases zijn met vergelijkbare zoekstrategieën en (combinaties van) 
trefwoorden doorzocht. Bij een aantal databases was het mogelijk de inclusiecriteria 
Nederland en gepubliceerd tussen 2002 – 2012 bij het zoekproces door te voeren. Om 
nadruk op de Nederlandse situatie te leggen, zijn enkele plaatsnamen toegevoegd. Voor 
de overige databases (Narcis, SSRN en NIVEL) is restrictie naar de Nederlandse situatie 
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en/of gepubliceerd in de periode 2002 – 2012 tijdens het inclusieproces toegepast. 
Selectie 
Bij het selectieproces zijn de gevonden publicaties door twee personen, onafhankelijk van 
elkaar, beoordeeld. Daarbij zijn publicaties geïncludeerd waarin in meer of mindere mate 
de definitie, omvang, mate, oorzaken en/of gevolgen van disfunctioneren bij 
zorgprofessionals worden besproken. Verder zijn als exclusiecriteria gehanteerd: 
onderzoek betreffende diergeneeskunde, euthanasie, disfunctioneren van organen/ziekten 
en disfunctioneren van onderzoekers. Aan de hand van deze in- en exclusiecriteria is eerst 
gekeken welke publicaties op basis van de titel als relevant voor het onderzoek 
beoordeeld konden worden. Van deze publicaties is vervolgens het abstract doorgenomen 
om te bepalen of artikelen alsnog geëxcludeerd dienden te worden. In de laatste fase van 
het selectieproces zijn de documenten in zijn geheel gelezen, waarna de laatste 
beslissingen over wel of niet te includeren publicaties zijn genomen. Bij verschil van 
mening is men middels een discussie tot consensus gekomen. 
 
 

2.2 Resultaten 
 
Resultaten zoekactie 
De zoekactie in de tien genoemde databases heeft 2869 resultaten opgeleverd (zie 
Bijlage). Na afbakening op basis van Nederlandse publicaties vanaf het jaar 2002 en het 
verwijderen van dubbele publicaties is dit aantal tot 1064 gereduceerd. Deze 1064 
publicaties zijn door twee personen, onafhankelijk van elkaar, op titel en abstract 
beoordeeld. Dit resulteerde in 65 publicaties, waarvan vervolgens 35 publicaties zijn 
meegenomen in de beschrijving van de resultaten. De overige publicaties zijn op basis 
van de inhoudelijke selectiecriteria afgevallen. 
De 35 geselecteerde onderzoeken zijn bestudeerd op de aanwezigheid van definitie, aard, 
omvang, oorzaken en gevolgen van disfunctioneren. De resultaten hiervan worden 
hieronder besproken en zijn in beknopte vorm weergegeven in drie tabellen in de Bijlage.  
 
Definitie van disfunctioneren 
Uit de gevonden literatuur blijkt dat het begrip ‘disfunctioneren’ weinig wordt gebruikt of 
gedefinieerd. In vier onderzoeken wordt het begrip expliciet genoemd en gedefinieerd. 
Hieruit komen vier definities naar voren, waarvan drie overeenkomen met de KNMG-
definitie: Een structurele situatie van onverantwoorde zorg, waarin een patiënt wordt 
geschaad of het risico loopt te worden geschaad en waarbij de betreffende zorgverlener 
niet (meer) in staat of bereid is zelf de problemen op te lossen. De andere definitie van 
disfunctioneren heeft betrekking op het (wan)gedrag van werknemers en is om die reden 
van een meer algemene aard: Onder disfunctioneren verstaan wij het niet op de juiste 
wijze vervullen van taken door een werknemer; het niet in voldoende mate voldoen aan 
de gestelde functie-eisen of zich niet gedragen zoals een goed werknemer betaamt. 
(Verhulp & Zondag, 2008: p. 2).  
 
Wanneer we deze twee definities met elkaar vergelijken valt op dat er verschillen bestaan 
over het begrip disfunctioneren. Zo wordt in de eerstgenoemde definitie verwezen naar 
structureel onjuist handelen, een risico om een ander schade toe te brengen en de 
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mogelijkheid te leren om de problemen op te lossen. Dit zijn essentiële punten die in de 
tweede definitie niet voorkomen. Vergeleken met de in de inleiding van dit rapport 
beschreven schaal van ‘functioneren tot disfunctioneren’ verwijst de tweede definitie naar 
‘suboptimaal functioneren’, een zorgverlener die op een aantal competentiegebieden niet 
goed functioneert. 
Aangezien in dit literatuuronderzoek de definitie van de KNMG wordt toegepast, kunnen 
de gevonden onderzoeken minder inzicht geven in de omvang van disfunctioneren. Dit 
komt vooral omdat de onderzoeken weinig inzicht kunnen geven in het structurele 
karakter van het suboptimaal medisch handelen. Het begrip disfunctioneren wordt in de 
verzamelde onderzoeken weinig expliciet gebruikt en/of besproken.  
 
Resultaten per beroepsgroep 
De publicaties laten zien welke beroepsgroepen onderzocht zijn en daarmee indirect 
aandacht besteden aan het thema disfunctioneren. De literatuur geeft inzicht in de 
aandacht die er is voor het medisch handelen van zorgprofessionals door het aantal 
medische klachten en/of schadeclaims te onderzoeken. Tabel 2.1 laat zien in hoeveel 
artikelen en rapporten per beroepsgroep het aantal klachten en claims tegen hen wordt 
besproken. Uit het overzicht blijkt dat de meeste onderzoeken betrekking hebben op 
artsen. Hierna volgen verpleegkundigen, verloskundigen en tandartsen. De andere 
beroepsgroepen komen in de verzamelde onderzoeken niet of zeer weinig aan bod. Of dit 
betekent dat het probleem van disfunctioneren onder artsen vaker voorkomt dan 
bijvoorbeeld onder verpleegkundigen is naar aanleiding van deze gegevens niet te 
zeggen. Evenwel is het mogelijk dat artsen als beroepsgroep in de zorg het meest 
kwetsbaar zijn voor klachten over hun handelen. 
 
Tabel 2.1 Overzicht van het aantal publicaties per beroepsgroep 
Beroepsgroepen 
(vertegenwoordigd in de wet-BIG) 

Aantal publicaties waarin 
de beroepsgroep besproken 
wordt 

Aantal publicaties waarin het 
aantal klachten/claims tegen de 
beroepsgroep wordt behandeld 

Artsen 29 14 
Tandartsen 7 3 
Apothekers 4 2 
Gezondheidszorgpsychologen 2 1 
Psychotherapeuten 0 0 
Fysiotherapeuten 1 0 
Verloskundigen 5 3 
Verpleegkundigen 6 5 

 
Zoals uit bovenstaande blijkt, bevatten de verzamelde onderzoeken weinig informatie 
over de omvang van het probleem van disfunctioneren bij zorgprofessionals omdat er 
weliswaar klachten en claims zijn onderzocht, maar deze geen structureel karakter op 
individueel niveau hebben. Het disfunctioneren van groepen zorgprofessionals volgens de 
KNMG definitie kan hierdoor niet in maat en getal worden uitgedrukt. In onderstaande 
tabel is wel te zien in welke mate suboptimaal functioneren is onderzocht. Incidenten, 
klachten en claims zijn signalen dat individuele zorgprofessionals of het zorgsysteem niet 
optimaal functioneren. 
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Omvang en aard van disfunctioneren 
Veel van de gevonden onderzoeken bieden inzicht in de aantallen en aard van klachten en 
claims tegen professionals in de zorg. Uit de onderzoeken is niet af te leiden of er 
meerdere klachten of claims tegen één specifieke individuele beroepsbeoefenaar zijn 
ingediend. Hierdoor kan wel gesproken worden van suboptimaal functioneren, maar is 
nog niet te beoordelen of er ook sprake is van disfunctioneren. Voor disfunctioneren moet 
er immers sprake zijn van een structureel karakter en van een gebrek aan zelfinzicht. De 
onderzoeken laten tevens zien welke handelingen van zorgverleners de meeste klachten 
en claims opleveren. Het gaat dan om klachten in de sociale omgang, beoordelingsfouten, 
fouten in de uitvoering van een behandeling, of grensoverschrijdend gedrag. 
 
De onderzoeken laten grote verschillen zien in gebruikte steekproeven, waaronder 
bijvoorbeeld een vragenlijst onder dertien getuige deskundigen bij een chirurgische casus 
en een vragenlijst onder 1250 huisartsen over seksueel contact in de huisarts – patiënt 
relatie (Tabel 2 tot en met 4 in de Bijlage).  
In de gepubliceerde artikelen zijn tevens verschillende onderzoeksmethoden toegepast. 
Zo worden claims bijvoorbeeld op landelijk, instellings- of afdelingsniveau besproken. 
Ongeacht het niveau van analyse kan worden geconcludeerd dat de meeste klachten en 
claims tegen artsen gericht lijken te zijn. De 14 onderzoeken die dit behandelen geven 
verschillende percentages van het aantal klachten en claims tegen artsen, variërend van 59 
– 92% van de onderzochte claims. Binnen deze beroepsgroep lijken de (algemeen) 
chirurgen en huisartsen relatief vaker geconfronteerd te worden met klachten en claims 
over hun handelen. Voor de andere beroepsgroepen in de zorg lijkt de kans op een klacht 
over hun handelen minder groot. Zo concludeerden Hout et al (2007) dat 6% van het 
gemiddeld aantal tuchtklachten per jaar op tandartsen is gericht. Dit percentage lijkt voor 
verpleegkundigen nog lager te liggen. 
   
Naast het bespreken van de aantallen gaan 13 van de gevonden onderzoeken in op de aard 
van de klachten en claims. De meeste onderzoeken bespreken de problemen/fouten ten 
aanzien van de gestelde diagnose of gekozen behandeling als onderwerp van de klacht. 
Voorbeelden hiervan zijn het stellen van een verkeerde of te late diagnose, het missen van 
een diagnose en/of het uitvoeren van een verkeerde behandeling. Daarnaast gaan zeven 
onderzoeken in op klachten die ingediend zijn naar aanleiding van slechte 
informatieverstrekking aan en communicatie met de patiënt. Verder wordt in vier 
onderzoeken onheuse bejegening of onbeleefd gedrag van de zorgverlener richting de 
patiënt als onderwerp van de klachten besproken. Gekeken naar de aantallen 
klachten/claims per onderwerp lijken diagnose- en behandelingsgerelateerde klachten het 
meest voor te komen. Instellingen in de gezondheidszorg geven jaarlijks veelal een 
overzicht van aantal en aard van de gemelde klachten bij de klachtencommissie. Door na 
te gaan of herhaaldelijk over eenzelfde zorgverlener wordt geklaagd, kan in de instelling 
een eerste signaal worden verkregen voor mogelijk disfunctioneren. 
 
Mogelijke oorzaken van klachten en claims  
In tien van de gevonden onderzoeken worden naast aantallen ook mogelijke oorzaken van 
klachten en claims besproken. Hierbij kunnen twee soorten uitkomsten worden 
onderscheiden. Ten eerste kan het gaan om oorzaken zoals ontevredenheid met de aard 
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van de behandeling of het soort operatie, onduidelijkheid over verantwoordelijkheden van 
verschillende zorgprofessionals en ongewone manifestatie van een ziekte/aandoening. 
Ten tweede gaat het in een aantal onderzoeken over factoren die invloed kunnen hebben 
op het ontstaan van disfunctioneren van zorgprofessionals. Het gaat bij de artikelen met 
name om casusbesprekingen. Hierbij kan gedacht worden aan persoonlijke problemen 
van beroepsbeoefenaren, zoals een depressie, verslaving, stress en burn-out. 
In deze onderzoeken wijst men op de problemen van een gebrekkige samenwerking/ 
communicatie tussen artsen (binnen een maatschap of vakgroep) en/of tussen arts en 
ziekenhuis (Meulemans, 2006; Smit, 2012), niet of onvoldoende ingrijpen van de 
vakgroep of medische staf (Rosingh, 2012) en het gebrek aan intercollegiale 
toetsingsmogelijkheden (Renckens, 2003). Deze factoren kunnen volgens de 
onderzoekers van invloed zijn op het ontstaan van disfunctioneren en/of nadelig werken 
in het voorkómen van disfunctioneren bij zorgprofessionals. Solistisch werken wordt niet 
als factor genoemd die disfunctioneren veroorzaakt, maar het signaleren ervan is 
moeilijker door gebrek aan collega’s en corrigerende maatregelen. 
 
Over mogelijke oorzaken van disfunctioneren bij professionals in de zorg wordt in 
veertien van de gevonden onderzoeken geschreven. Bij vijf van deze onderzoeken wordt 
geen gebruik gemaakt van het begrip disfunctioneren. In de publicaties gaat het om het 
ontstaan van onprofessioneel of probleemgedrag of onvoldoende zorg (kunnen) bieden 
aan de patiënt. Zo wordt in twee onderzoeken het probleemgedrag van medisch studenten 
gezien als een beïnvloedende factor voor het ontstaan van wangedrag van afgestudeerde 
zorgverleners (Bonke, 2006; van Mook et al, 2010). Verder bespreekt men in twee andere 
onderzoeken de invloed van werk-gerelateerde stress op het handelen van 
zorgprofessionals en de mogelijke gevolgen voor de kwaliteit van zorg (Gevers et al, 
2010; Visser et al, 2003). Daarnaast komen psychische problemen en seksueel contact 
tussen arts en patiënt in de gevonden literatuur aan bod. 
     
Omvang van psychische problemen en verslaving onder zorgverleners 
Om meer inzicht te krijgen in hoe vaak psychische problemen, zoals burn-out, depressie 
en verslaving bij zorgverleners voorkomen, is de literatuur in PubMed opnieuw bekeken 
(Tabel 2.2). De aanvullende search had tot doel om een indruk te krijgen van de omvang 
van gesignaleerde risicofactoren voor disfunctioneren in Nederland.  
 
In onderstaande tabel 2.2 staat een overzicht van de gevonden aantallen artikelen. Op 
basis van de gebruikte trefwoorden zijn in eerste instantie 411 artikelen gevonden. 
Exclusie criteria waren: publicatie vóór 2002, het onderzoek had betrekking op patiënten, 
geschreven in een andere taal dan Nederlands of Engels. Uiteindelijk konden 17 artikelen 
worden geselecteerd en beschreven. De inhoudelijke resultaten zijn weergegeven in de 
Bijlage in Tabel 5 en Tabel 6. 
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Tabel 2.2 Zoekactie PubMed: risicofactoren op disfunctioneren (d.d. 18-10-2012) 
Gebruikte trefwoorden (in combinatie met 
physician, doctors en nurse)  

Resultaten Selectie op titel Selectie op 
gehele tekst 

Burnout, Netherlands 64 22 6 
Depression, Netherlands (incl. publ. laatste 5 jaar) 160 6 4 
Mental illness, mental health problems, 
Netherlands (incl. publ. laatste 10 jaar) 62 2 

Drug, alcohol, addiction 125 22 7 
Totaal 411 52 17 

 
De artikelen laten zien dat de onderzoeken over burn-out en depressie zich richten op 
verpleegkundigen, arts assistenten, medisch specialisten en huisartsen. De onderzoeken 
die ingaan op verslavingsproblemen komen vooral uit het buitenland. 
Van de onderzochte anesthesie verpleegkundigen (N=882) in Nederlandse ziekenhuizen 
gaf 53% aan twee of meer psychosomatische klachten te hebben (Meeusen et al., 2010). 
Van de arts-assistenten in Nederland (N=2115) voldeed 21% aan de klinische criteria van 
een burn-out (Prins et al., 2010). Van 1435 medisch specialisten gaf 55% aan veel stress 
op het werk te ervaren (Visser et al., 2003). Gärtner (2012) onderzocht in een ziekenhuis 
verpleegkundigen en paramedici. Van de onderzochte groep (N=314) heeft 26% recent of 
in het verleden last gehad van psychische problemen. Ten slotte heeft een onderzoek 
onder huisartsen (N=349) laten zien dat 19% van de respondenten heeft aangegeven last 
te hebben van burn-out (Twellaar, Winants & Houkes (2008). 
De Buitenlandse onderzoeken over alcohol en drugsmisbruik geven een grote range in 
percentages aan (2% tot 42%). 
 
Mogelijke gevolgen van psychische problemen 
Naast mogelijke oorzaken worden in de gevonden onderzoeken een aantal gevolgen van 
het (verkeerd) handelen van zorgprofessionals behandeld. Het meeste genoemde gevolg 
zijn de eerder besproken claims en klachten, meestal ingediend door patiënten of hun 
nabestaanden. Daarnaast komen een aantal gevolgen voor de gezondheidstoestand van de 
patiënt naar voren. In overeenkomst met de genoemde mogelijke oorzaken kan het hier 
gaan om schade voor de patiënt als gevolg van fouten in de behandeling of het stellen van 
een verkeerde diagnose. Het overlijden van de patiënt wordt in vijf studies genoemd. 
Verder worden blijvende, niet-blijvende en/of herstelbare schade of handicap voor de 
patiënt als gevolg besproken. Echter wordt geen van deze gevolgen in verband gebracht 
met het disfunctioneren van zorgprofessionals. In deze onderzoeken wordt enkel 
verwezen naar klachten en/of claims als gevolg van het handelen van zorgprofessionals.  
  
Onderzoek naar incidenten en zorg-gerelateerde schade in Nederland  
In 2008 zijn de resultaten verschenen van een Nederlands onderzoek naar de oorzaken 
van incidenten op onder andere afdelingen spoedeisende eerste hulp en afdelingen 
algemene chirurgie in 20 Nederlandse ziekenhuizen. Gedurende twee tot drie maanden 
zijn 522 incidenten gemeld op afdelingen spoedeisende eerste hulp en 881 incidenten op 
afdelingen chirurgie. Bij incidenten gaat het om onbedoelde gebeurtenissen in de 
patiëntenzorg die soms (net) niet en soms wel tot negatieve gevolgen voor patiënten 
kunnen leiden (Wagner e.a., 2008). De oorzaken van de incidenten zijn geanalyseerd 
volgens de in Nederland meest gangbare en door de Inspectie voor de Gezondheidszorg 
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geadviseerde methode, te weten de PRISMA methode (Prevention and Recovery 
Information System for Monitoring and Analysis).  De resultaten lieten zien dat op de 
eerste hulp 25% van de incidenten veroorzaakt was door onvoldoende samenwerking 
tussen afdelingen en 17% door onvoldoende samenwerking tussen medisch specialisten, 
zoals niet bereikbaar zijn, onvoldoende supervisie van arts-assistent, laat komen bij 
oproep voor consult (Thesis Smits, 2009; p.66). Op afdelingen chirurgie was 10% van de 
incidenten veroorzaakt door onvoldoende samenwerking tussen afdelingen en 10% door 
onvoldoende samenwerking tussen medisch specialisten. De onderzochte incidenten 
hadden in 56% (SEH) en 62% (chirurgie) van de gevallen gevolgen voor de patiënt, 
waaronder extra ongemak, suboptimale zorg, extra verrichtingen, extra pijn, fysiek 
letsels, mentale schade of langer verblijf in het ziekenhuis. (Wagner e.a., 2008; p.52-55). 
De aanbevelingen van het onderzoek richten zich op de ziekenhuisbrede implementatie 
van het VMS veiligheidsprogramma, het functioneren van individuele afdelingen, de 
risico’s bij overdrachten en de samenwerking in multidisciplinaire teams, de veiligheid 
rondom het chirurgisch proces, en een volledige en adequate dossiervoering.   
In 2007 en in 2010 zijn in Nederland de resultaten verschenen van onderzoek naar de 
aard, ernst, omvang, oorzaken en gevolgen van zorg-gerelateerde schade in Nederlandse 
ziekenhuizen (De Bruijne e.a., 2007; Langelaan e.a. 2010). Bij zorg-gerelateerde schade 
gaat het om een onbedoelde uitkomst die is ontstaan door het (niet) handelen van een 
zorgverlener en/of door het zorgsysteem met schade voor de patiënt zodanig ernstig dat er 
sprake is van een tijdelijke of permanente beperking dan wel overlijden van de patiënt. 
(Wagner en Van der Wal, 2005). Vergelijkbare onderzoeken zijn ook in diverse andere 
landen uitgevoerd  (Baker et al., 2004; Brennan et al., 1991; Leape et al., 1991; Schioler 
et al., 2001; Soop et al., 2009; Wilson et al., 1995). Uit de meest recente Nederlandse 
resultaten bleek dat de zorg-gerelateerde schade voor 42% en de potentieel vermijdbare 
schade voor 59% mede veroorzaakt is door menselijke factoren, waaronder fouten 
gerelateerd aan kennis, gedragsregels of vaardigheden (Langelaan e.a., 2010; p.50). 
Medisch specialisten die de beoordeling hebben uitgevoerd gaven preventie-
mogelijkheden aan om de potentieel vermijdbare schade in de toekomst te reduceren, te 
weten: kwaliteitsbewaking en intercollegiale toetsing, verbeteren van formele en 
informele procedures, reflectie op huidige gedragspatronen met betrekking tot veiligheid, 
training, positieve gedragsverandering, en het verbeteren van beschikbare informatie, 
communicatiestromen en dossiervoering (Langelaan e.a., 2010; p. 51).   
Een verdiepende studie op de spoedeisende eerste hulp heeft laten zien dat zorg-
gerelateerde schade die geleid heeft tot blijvende schade en beperkingen voor de patiënt 
mede veroorzaakt is door de cultuur  op de afdeling (13%) en de onderlinge coördinatie 
van zorgverleners(19%) (Thesis Smits, 2009; p 46). 
Onderzoek naar diagnostische fouten heeft laten zien dat 18% van de diagnostische 
fouten (mede) veroorzaakt wordt door gebrek aan coördinatie en samenwerking tussen 
zorgverleners (Thesis Zwaan, 2012; p.33). 
Voorgaande laat zien dat onvoldoende coördinatie, communicatie en samenwerking 
tussen medisch specialisten regelmatig de oorzaak is van het optreden van incidenten en 
zorg-gerelateerde schade aan patiënten.  
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Veilig incident melden 
Het implementeren van een systeem voor veilig incident melden (VIM) is een vereiste 
voor alle ziekenhuizen in Nederland en behoort deel uit te maken van een 
VeiligheidsManagementSysteem (VMS). De Inspectie voor de Gezondheidszorg zal erop 
toezien dat alle ziekenhuizen eind 2012 een dergelijk geaccrediteerd systeem hebben. Om 
een VIM systeem tot zijn recht te kunnen laten komen is een open veiligheidscultuur 
noodzakelijk. Zorgverleners moeten immers het gevoel hebben veilig, zonder blaming en 
shaming, een incident met of zonder schade aan de patiënt te kunnen melden. Een van de 
redenen waarom bijvoorbeeld arts-assistenten niet alle incidenten melden is de soms 
negatieve houding van supervisoren ten opzichte van het melden (Martowirono e.a., 
2012). Zonder het melden en analyseren van incidenten wordt een afdeling of ziekenhuis 
de kans ontnomen om de patiëntveiligheid te verbeteren. Eenzelfde open cultuur is nodig 
als het gaat om suboptimaal functioneren of disfunctioneren. 
 
Dossiervoering en patiëntveiligheid 
Uit onderzoek, gebaseerd op de beoordeling van 7926 opnames in Nederlandse 
ziekenhuizen, is gebleken dat het inhoudelijk niet adequaat bijhouden van het 
patiëntendossier gerelateerd is aan het optreden van meer zorg-gerelateerde schade aan 
patiënten (Zegers e.a., 2011). Dat wil zeggen dat de inhoudelijke kwaliteit van de 
dossiervoering een relatie heeft met de patiënt veiligheid voor patiënten.  
  
 

2.3 Conclusies 
 
Hoewel het doel van dit literatuuronderzoek was om getalsmatig inzicht te krijgen in de 
omvang van het probleem van disfunctioneren van zorgverleners, kan er naar aanleiding 
van de gevonden literatuur en op basis van de strakke definitie van de KNMG geen 
onderbouwd percentage van disfunctioneren voor de verschillende groepen 
beroepsbeoefenaren, te weten: medisch specialisten en psychiaters, apothekers, 
psychologen, huisartsen, verpleegkundigen, verzorgenden, paramedici, tandartsen en 
verloskundigen, worden gegeven.  
In de literatuur zijn wel diverse onderzoeken over klachten en claims gevonden bij de 
diverse onderzochte groepen beroepsbeoefenaren. Deze geven aan dat er soms sprake is 
van suboptimaal functioneren. Eveneens is literatuur gevonden over risicofactoren, zoals 
burn-out, depressie of verslaving bij beroepsbeoefenaren die eraan bij kunnen dragen dat 
er geen optimale zorg wordt verleend. Alerte signalering is nodig om de overgang van 
incidentele suboptimale zorg naar structurele problemen op een of meer van de 
competentiegebieden van een zorgverlener te onderkennen.  
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3 Tuchtuitspraken bekeken 
 
 
 
 
 
 
In dit hoofdstuk gaan we in op de vraag of uitspraken van tuchtcolleges bruikbare 
informatie bevatten voor het beantwoorden van onze onderzoeksvraag. Nederland kent 
verschillende tuchtcolleges waarin klachten worden behandeld over hulpverleners in de 
gezondheidszorg, die in het BIG-register staat ingeschreven als arts, tandarts, apotheker, 
gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, fysiotherapeut, verloskundige of 
verpleegkundige. 
De meeste klachten worden ingediend door patiënten of hun nabestaanden. Deze klachten 
worden behandeld door het tuchtcollege. Dit college bestaat uit vertegenwoordigers met 
hetzelfde beroep als de aangeklaagde zorgverlener en één of twee juristen. Zij beoordelen 
de klacht aan de hand van de professionele normen. Dat maakt uitspraken van 
tuchtcolleges in principe een interessante bron voor een onderzoek naar het voorkomen 
van disfunctionerende beroepsbeoefenaren. Het gaat daarbij om twee aspecten. Enerzijds 
zou via het tuchtrecht iemand die disfunctioneert opgespoord kunnen worden, 
bijvoorbeeld doordat meermaals een tuchtklacht tegen deze persoon aanhangig wordt 
gemaakt en gegrond wordt verklaard. Met andere woorden een beslissing is genomen 
waarbij een maatregel is opgelegd. Anderzijds kan een analyse van  tuchtrechtuitspraken 
informatie opleveren over specifieke elementen in de beroepsuitoefening van 
hulpverleners die aanleiding zijn voor gegronde klachten. Dit inzicht zou vervolgens 
gebruikt kunnen worden binnen de IGZ om gerichter onderzoek te kunnen doen naar het 
voorkomen van disfunctioneren.  
Naast de regionale tuchtcolleges zijn er nog twee andere colleges. Het centraal 
tuchtcollege behandelt beroepszaken van de regionale tuchtcolleges. Het college van 
medisch toezicht oordeelt ook over beroepsbeoefenaren. Voordrachten voor dit college 
kunnen alleen worden gedaan door een inspecteur van de IGZ.  
 
 

3.1 Methode 
 
Voor dit onderzoek hebben wij gebruik gemaakt van gepubliceerde uitspraken van 
regionale tuchtcolleges over gegrond verklaarde klachten. Daarbij hebben wij ons beperkt 
tot de periode 2010-medio 2012 en tot de beroepsgroepen verpleegkundige, 
fysiotherapeut, medisch specialist en huisarts en tot gegrond verklaarde klachten. De 
beperking tot deze tijdsperiode komt voort uit het feit dat vanaf 2010 tuchtrechtuitspraken 
goed toegankelijk zijn. In deze periode troffen we 23 uitspraken met een 
gegrondverklaring over verpleegkundigen, 13 over fysiotherapeuten en 14 over 
apothekers. Over artsen vonden we veel meer uitspraken met een gegrondverklaring. Uit 
haalbaarheidsoverwegingen hebben we de te analyseren uitspraken van deze laatste 
beroepsgroepen beperkt tot de 25 meest recente. We constateerden dat in de uitspraken 
over de apothekers een flink aantal dubbelingen voorkomt. Dat betekent dat over 
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apotheken bijzonder weinig materiaal beschikbaar is, terwijl het aantal uitspraken over 
fysiotherapeuten ook aan de lage kant is voor een inhoudelijke analyse. Deze uitspraken 
zijn wel opgenomen in de bijlage bij dit hoofdstuk, maar niet verder geanalyseerd. In 
onze analyses hebben we ook niet de uitspraken van het college van medisch toezicht 
opgenomen. Het gaat daarbij immers om voordrachten die gedaan worden vanuit de IGZ, 
en uit dien hoofde al bekend zijn bij de IGZ. Analyse van deze uitspraken levert voor de 
IGZ dan ook geen nieuwe inzichten.  
 
Voor de analyse van de tuchtrechtuitspraken hebben de volgende vragen als uitgangspunt 
gediend: Geeft deze uitspraak informatie over:  
- De aard van het disfunctioneren?  
- Is het probleem eenmalig of komt het vaker voor?  
- De rol van de organisatie 
- Stelt men zich ‘lerend’op?  

 
Centraal in de uitspraken van de tuchtcolleges staat wat de betreffende hulpverlener 
wordt verweten. Informatie over de aard van het disfunctioneren vormt de kern van de 
uitspraken van de colleges. Die informatie is daardoor ook goed toegankelijk. Voor dit 
onderzoek is deze informatie uit de uitspraak gehaald en per casus beschreven (zie 
bijlage) en vervolgens nader geanalyseerd. In dit onderzoek richten we ons echter niet op 
incidenteel suboptimaal functioneren, maar proberen we ook inzicht te krijgen in het 
structurele karakter ervan. Nu is het begrip ‘structureel’ lastig te definiëren. In dit 
onderzoek werken we dit nader uit door een aantal aanvullende kenmerken in onze 
analyse te betrekken. Allereerst is nagegaan of er informatie beschikbaar is over een 
weerkerend karakter van disfunctioneren. Denk daarbij aan formuleringen in de 
uitspraken over herhaald optreden of aan meer klachten die betrekking hebben op een 
zelfde persoon. Als tweede is ingegaan op de rol van de organisatie. Uit onderzoek naar 
incidenten en zorg-gerelateerde schade is gebleken dat naast individueel falen veelal ook 
de organisatie en soms technische factoren een rol spelen bij het ontstaan ervan. Als 
organisatorische factoren kunnen bijdragen aan incidenten (De Bruijne et al, 2007; 
Wagner et al, 2008; Peters et al., 2009; Langelaan et al, 2010), is het ook denkbaar dat 
deze incidenten uitlokkende context ook bij kan dragen aan het ontstaan van 
disfunctioneren. Bij het ontstaan en het persisteren van disfunctioneren ligt het voor de 
hand dat er ook een verantwoordelijkheid ligt bij collega’s of de organisatie waar men 
werkt. Zorgorganisaties en collega’s hebben een verantwoordelijkheid in het opmerken en 
corrigeren van disfunctioneren. Daarom is ook nagegaan in hoeverre in de uitspraken op 
dit aspect wordt ingegaan. Tenslotte gaat het bij disfunctioneren ook om het element dat 
de betrokken hulpverlener al dan niet leert van fouten en zorg draagt voor verbetering van 
zijn optreden. Een fout kan iedereen maken, door daarvan te leren wordt voorkomen dat 
fouten structureel worden. Daarom is in de uitspraken nagegaan in hoeverre er sprake is 
van een lerende opstelling.   
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3.2 Resultaten 
 
Allereerst beschrijven we voor de drie beroepsgroepen de aard van het tuchtrechtelijk 
verwijt. Een meer uitgebreide beschrijving van de uitspraken is bij de onderzoekers te 
verkrijgen.  
 
Verpleegkundigen  
De 23 uitspraken met gegrondverklaring over verpleegkundigen zijn als volgt verdeeld 
over de, door het tuchtcollege toegekende, categorieën.  
Grensoverschrijdend gedrag    7 
Overige klachten     4 
Onjuiste behandeling/verkeerde diagnose   2 
Geen of onvoldoende zorg   3 
Schending beroepsgeheim   1 
Onjuiste verklaring of rapport   2 
Onvoldoende informatie   1 
Tekortkoming dossierplicht   2 
Onheuse bejegening    1 
 
Een voorbeeld van grensoverschrijdend gedrag vinden we in de volgende uitspraak: 
“Verweerster heeft een affectieve en seksueel getinte relatie gekregen met een patiënt die 
aan haar hulp en zorg was toevertrouwd. Verweerster heeft tegenover leidinggevende 
erkend dat patiënt en zij een week of zeven eerder hadden besproken dat zij verliefd op 
elkaar waren. Zij hadden ook eenmaal met elkaar gezoend.”  
 
Een aantal klachten heeft daarnaast betrekking op een brede categorie van een onjuiste 
behandeling, onvoldoende zorg of het handelen buiten geldende afspraken.  
“Verpleegkundige had (als lid van het behandelteam) patiënt zonder zijn toestemming (en 
die van zijn familie) niet mogen overplaatsen naar een andere afdeling bij een andere 
instelling, aangezien daar geen acute noodzaak voor was. Het had op de weg van 
verweerder gelegen om, alvorens tot de onvrijwillige overplaatsing over te gaan, met de 
familie nader overleg te hebben over de door hen gewenste second opinion.”  
 
of 
 
“Klaagster verwijt verweerster dat zij nalatig is geweest om actie te ondernemen, 
waardoor de echtgenoot van klaagster is overleden. Klaagster vraagt zich af of het juist is, 
dat verweerster bij overdracht van de dienst niet naar patiënt is gaan kijken. Bovendien 
klaagt zij over de bejegening. Het college is van oordeel dat verweerster verwijtbaar te 
kort is geschoten door na de overdracht, waarbij zij vernam dat het (stabiel) slecht ging 
met de patiënt, niet naar de patiënt te gaan kijken. Ook de communicatie met de familie 
van patiënt is tuchtrechtelijk verwijtbaar nu verweerster haar professionele handelen ten 
behoeve van een patiënt heeft laten beïnvloeden door het optreden van de familie.” 
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De diversiteit van de onderwerpen is groot. Naast de bovenstaand gehanteerde 
categorieën  zijn er geen duidelijke andere clusters  met specifieke problematiek 
aanwijsbaar.  
 
Medisch specialist 
De 25 uitspraken met gegrondverklaring over de medisch specialist zijn als volgt 
verdeeld over de, door het tuchtcollege toegekende, categorieën. 
Grensoverschrijdend gedrag    1 
Overige klachten     1 
Onjuiste behandeling/verkeerde diagnose   15 
Geen of onvoldoende zorg   1 
Schending beroepsgeheim   0 
Onjuiste verklaring of rapport   5 
Onheuse bejegening    0 
Onjuiste declaratie    0 
geen categorie     2 
 
De meeste uitspraken voor medisch specialisten hebben betrekking op de categorie 
onjuiste behandeling/verkeerde diagnose.  
Een voorbeeld van een dergelijke verwijt over de behandeling is het volgende: 
“Klacht tegen plastisch chirurg over mammareductie en liposuctie. Wat de 
mammareductie betreft heeft verweerster het reductiepatroon verkeerd getekend, zodat zij 
een behoorlijk stuk huid tekort kwam. Wat de liposuctie betreft heeft verweerster 
onvoldoende rustig en begrijpelijk uitgelegd dat zij slechts een bult op de bovenbuik zou 
weghalen”. 
 
Een voorbeeld van een verwijt over de diagnostiek is het volgende: 
“Het eerste klachtonderdeel houdt in dat onvoldoende onderzoek is gedaan. Dit 
klachtonderdeel is gegrond. Klager vertoonde immers het klassieke beeld van een 
appendicitis.” 
 
Opmerkelijk is dat het onderwerp onjuiste behandeling/verkeerde diagnose ook 
betrekking heeft op dossiervoering: 
“Naar het oordeel van het college is het nog wel verklaarbaar dat verweerster 
aanvankelijk, toen zij werd weggeroepen wegens een spoedgeval, geen aantekeningen 
heeft gemaakt in het medisch dossier. Toen verweerster echter de tweede keer bij klager 
is gaan kijken had zij in elk geval de mogelijkheid deze omissie te herstellen. Verweerster 
heeft dit nagelaten, hetgeen haar tuchtrechtelijk is te verwijten. Dit klemt temeer nu zij als 
chirurg en medeopleider van arts-assistenten een voorbeeldfunctie heeft te vervullen.” 
 
Ook wordt het ontbreken van heldere informed consent gezien als een vorm van onjuiste 
behandeling: “Het college acht het ontbreken van informed consent en het nalaten om na 
de operatie uitleg te geven ernstig verwijtbaar, omdat dit een essentieel onderdeel in de 
beroepsuitoefening van verweerder is.” 
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Bij elke chirurgische ingreep dient alles vooraf te worden besproken met en toegelicht 
aan de patiënt, alle complicaties moeten worden doorgenomen en de toestemming van de 
patiënt moet worden verkregen. Dit alles moet in het medisch dossier worden genoteerd. 
Verweerder heeft de diagnostiek laten liggen, klaagster had er recht op te weten wat ze 
kon verwachten en achteraf recht op uitleg. Daarbij komt dat amputatie definitief is.” 
Ook nu geldt dat naast de hierboven gebruikte categorisering van de uitspraken geen 
opvallende andere clusters zichtbaar zijn.  
 
Huisarts 
De 25 uitspraken met gegrondverklaring over huisartsen zijn als volgt verdeeld over de, 
door het tuchtcollege toegekende, categorieën. 
Grensoverschrijdend gedrag     5 
Overige klachten      0 
Onjuiste behandeling/verkeerde diagnose 11 
Geen of onvoldoende zorg    2 
Schending beroepsgeheim    4 
Onjuiste verklaring of rapport     1 
Onvoldoende informatie    0  
Tekortkoming dossierplicht    0 
Onheuse bejegening     0 
Onjuiste declaratie     0 
Niet of te laat verwijzen     2 
 
Binnen de categorie onjuiste behandeling/verkeerde diagnose is de onjuiste diagnose 
verreweg dominant: “Verweerder heeft naar het oordeel van het College de klacht van 
klager onvoldoende uitgevraagd. Uit het transcript van het telefoongesprek tussen klager 
en verweerder, dat zich bij de stukken bevindt, blijkt dat verweerder is meegegaan met de 
suggestie van klager dat er een verband zou zijn tussen een incident met een lijmtang en 
de klacht, terwijl de klacht en het chronologisch verloop ervan hier niet bij pasten.” 
 
of 
 
“Het College verklaart de klacht, inhoudende dat verweerster een verkeerde diagnose 
heeft gesteld, gegrond. Gelet op de ernstige gevolgen die het missen van de diagnose 
trombose kan hebben (longembolie) en de daaruit voortvloeiende terughoudendheid die 
dient te worden betracht bij het uitsluiten van trombose, acht het College het handelen 
van verweerster onzorgvuldig, van onvoldoende professionaliteit getuigend en daardoor 
tuchtrechtelijk verwijtbaar.” 
 
In een aantal gevallen gaat het bij de onjuiste diagnose om het te lang vasthouden aan een 
eerder gestelde diagnose:  
“Gelet op de aard van de klachten, zoals mede uit herhaald lichamelijk onderzoek naar 
voren is gekomen, heeft de arts aanvankelijk tot en met maandag 21 maart 2011 uit 
mogen gaan van zijn werkdiagnose ‘viraal beeld of een aspecifiek luchtweginfect’ en 
daarop zijn behandeling, zoals gedaan, mogen afstemmen. Dit beeld veranderde echter op 
22 maart 2011 toen de familie bij herhaling, tot driemaal toe in korte tijd, de arts heeft 
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geconsulteerd en ernstige bezorgdheid heeft geuit. Dit alles had voor de arts aanleiding 
moeten zijn om patiënt nog in de ochtend te bezoeken. Het uiteindelijk aanvragen van een 
foto en bloedonderzoek was in dit verband niet toereikend, temeer niet nu dit een 
belastend vervoer van patiënt naar het diagnostisch centrum heeft betekend. Door deze 
ochtendvisite na te laten heeft de arts niet gehandeld overeenkomstig de zorg die hij 
jegens patiënt had dienen te betrachten, zodat hem een tuchtrechtelijk verwijt treft.” 
 
Ook bij de huisarts komt de categorie grensoverschrijdend gedrag vaker voor: 
“Op grond van deze beschrijving moet worden vooropgesteld dat – en dit is de kern – 
verweerster de als huisarts van de patiënte in acht te nemen distantie heeft genegeerd. Zij 
heeft de mogelijke verwarrende consequenties van de combinatie van een steeds hechter 
wordende vriendschap met de professionele relatie laten voortbestaan.” 
 
Ook nu geldt dat naast de hierboven gebruikte categorisering van de uitspraken geen 
opvallende andere clusters zichtbaar zijn.  
 
Het structurele karakter 
Vervolgens is nagegaan in hoeverre er sprake was van herhaald terugkerend verwijtbaar 
gedrag. Dit is uit de uitspraken niet of nauwelijks op te maken. Alleen enkele 
voorbeelden van huisartsen in de categorie grensoverschrijdend gedrag laten een 
herhaling van dit verwijtbare gedrag zien. Daarnaast zijn er weliswaar in een aantal 
gevallen meer uitspraken over één hulpverlener, maar die betreffen hetzelfde voorval.    
Met name bij casus van verpleegkundigen of medisch specialisten ligt betrokkenheid van 
de organisatie voor de hand. Uit de casusbeschrijvingen blijkt die betrokkenheid niet, 
anders dan in de vorm van ontslag in het geval van twee verpleegkundigen en een 
medisch specialist, in alle gevallen vanwege grensoverschrijdend gedrag.  
Tenslotte de vraag naar het zich lerend opstellen. Het blijkt dat die vraag lastig te 
beantwoorden is op grond van het materiaal. Het is weliswaar zo dat in veel gevallen de 
betrokken hulpverlener aangeeft zich te realiseren dat hij een fout heeft gemaakt. Echter, 
in een aantal gevallen wordt dit niet duidelijk uit de beschrijving. In die gevallen verweert 
de betrokken hulpverlener zich tegen de aanklacht. Echter, het voeren van een verweer 
sluit niet uit dat de betrokkene niet heeft geleerd van het voorval en niet van mening zou 
zijn dat het beter had gekund. Het verweer kan voortkomen uit de setting, een vorm van 
rechtsspraak, en zich richten op het voorkomen van een zware maatregel, zoals een 
schorsing of schappen van de registratie. Slechts in incidentele gevallen constateert het 
college expliciet dat er sprake is van zelfinzicht. 
 
De categorie grensoverschrijdend gedrag onderscheidt zich op een aantal punten van de 
andere categorieën. Ook bij eenmalig voorkomen is er al sprake van disfunctioneren, 
terwijl in alle overige gevallen het tuchtrecht gaat over incidenten. In de meerderheid van 
de gevallen van grensoverschrijdend wordt expliciet geconstateerd dat het risico van 
herhaling bestaat omdat de betrokken hulpverlener niet overtuigend laat zien dat hij zich 
bewust is van de onjuistheid van het handelen. In enkele gevallen gaat het om 
grensoverschrijdend gedrag jegens meer patiënten. Tenslotte vallen de drie cases waarbij 
de werkgever is overgegaan tot ontslag alle in deze categorie.  
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3.3 Conclusies 
 
De uitspraken van de tuchtcolleges zijn sinds 2010 goed toegankelijk voor nadere 
analyse. Dat wij deze kleinschalige studie met beperkte middelen hebben kunnen 
uitvoeren is vooral te danken aan deze vorm van zorgvuldige en gedocumenteerde 
openbaarmaking door de tuchtcolleges. 
Wat ook duidelijk wordt uit deze analyse is dat de problematiek die door tuchtcolleges 
wordt besproken verschilt tussen beroepsgroepen. Onze analyses zijn beperkt geweest tot 
een relatief klein aantal uitspraken per beroepsgroep. Daarbij constateerden we een grote 
diversiteit in de problematiek, die zich alleen maar in vrij abstracte categorieën laat 
indelen. In bijgaand overzicht zijn alle gegevens gecombineerd. 
 
Tabel 3.1  Indeling van de gegrond verklaarde uitspraken over de diverse 
 beroepsgroepen 
 Verpleeg-

kundige 
(gebaseerd 
op 23 
uitspraken) 

Medisch 
Specialist 
(gebaseerd 
op 25 
uitspraken, 
waarvan 3 
over 1 casus) 

Huisarts 
(gebaseerd 
op 25 
uitspraken) 

Fysio-
therapeut 
(gebaseerd 
op 5 
uitspraken) 

Apotheker 
(gebaseerd 
op 10 
uitspraken, 
waarvan 4 
over 1 
casus) 

Totaal 
(gebaseerd 
op 87 
uitspraken)  

Grens-
overschrijdend 
gedrag 

7 1 5 2 0 15 

Onjuiste 
behandeling/ 
verkeerde 
diagnose   

2 15 11 0 3 31 

Geen of 
onvoldoende 
zorg  

3 1 2 0 3 9 

Schending 
beroepsgeheim 1 0 4 0 1 6 

Onjuiste 
verklaring of 
rapport 

2 5 1 0 0 8 

Onvoldoende 
informatie 1 0 0 2 0 3 

Tekortkoming 
dossierplicht 2 0 0 0 0 2 

Onheuse 
bejegening 1 0 0 0 0 2 

Onjuiste 
declaratie 0 0 0 1 0 1 

Niet of te laat 
verwijzen 0 0 2 0 0 2 

Overige 
klachten 4 3 0 0 3 7 

 
De twee grootste categorieën zijn de onjuiste/verkeerde behandeling en het 
grensoverschrijdend gedrag. Het vrijwel ontbreken van uitspraken over de fysiotherapeut 
roept vragen op. Nederland kent veel fysiotherapeuten, ruim 16.000 tegen bijvoorbeeld 
bijna 9.000 huisartsen. Natuurlijk zou het kunnen zijn dat fysiotherapeuten veel minder 
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dan huisartsen gedrag vertonen dat klachtwaardig is. Voor de hand ligt dit niet. Eerder 
ligt het voor de hand dat het tuchtrecht voor fysiotherapeuten minder bekend is onder 
patiënten van een fysiotherapeut. Hier ligt een taak voor deze beroepsgroep. Vanuit het 
belang de kwaliteit van de beroepsuitoefening hoog te houden en de mogelijkheden die 
het tuchtrecht hiervoor biedt zou het goed zijn als de weg naar het tuchtrecht onder 
patiënten van fysiotherapeuten vaker gevonden zou worden.  
Daarnaast maakt voorgaande analyse zichtbaar in welke hoek de risico’s van de 
verschillende beroepsbeoefenaren zich bevinden. Voor verpleegkundigen en huisartsen 
komt een belangrijk risico voort uit de min of meer intensieve persoonlijke relatie met 
patiënten: relatief vaak is er sprake van grensoverschrijdend gedrag. 
Intervisiebijeenkomsten specifiek gericht op dit risico kunnen preventief werken. 
Daarnaast kan het onjuiste professioneel handelen aanleiding zijn voor een gegronde 
tuchtrechtklacht.  
Bij de medisch specialist lijken de tuchtrechtelijke verwijten zich vooral te concentreren 
op het feitelijk medisch handelen; diagnostiek en behandeling; vaak in combinatie met 
onvoldoende informatie of ontoereikende dossiervoering.  
De tuchtrechtelijke verwijten aangaande de huisarts hebben primair betrekking op 
onjuiste diagnostiek, te lang vasthouden aan eerder diagnostiek en grensoverschrijdend 
gedag.  
Gezien de veelal fysieke nabijheid in de praktijk van de fysiotherapeut ligt bij deze 
beroepsgroep een risico tot grensoverschrijdende gedrag meer voor de hand, naast een 
verkeerde behandeling of, in het geval van directe toegang, een verkeerde diagnose.  
De analyse van een groter aantal uitspraken kan wellicht leiden tot een meer verdiepend 
inzicht. Wat betreft het bieden van inzicht in het mogelijk structureel karakter van het 
gedrag is niet veel informatie. 
 
Tenslotte is het opmerkelijk dat in vrijwel geen enkel geval melding gemaakt wordt van 
de rol van een werkgever, anders dan in de vorm van ontslag in het geval van 
grensoverschrijdend gedrag. Dit is op zich begrijpelijk gezien het individuele karakter 
van het tuchtrecht en de wet BIG. Dit is minder goed te begrijpen in het licht van de 
aanname dat disfunctioneren niet een louter individuele kwestie is, aangezien ook goed 
functioneren te maken heeft met individuele, team- en organisatiefactoren.  
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4 Disfunctionerende Zorgprofessionals: Wat zeggen 
ingewijden over aard, omvang en oorzaken?  
 
 
 
 
 
 

4.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk worden de onderzoeksvragen beantwoord vanuit de perceptie van de 
geïnterviewden. De literatuur geeft slechts beperkt antwoord op de vragen naar aard, 
omvang en risicofactoren van disfunctioneren. In deze deelstudie zijn we daarom te rade 
gegaan bij hen die zich beroepshalve hebben gewijd aan het voorkómen, signaleren, 
mediëren en mogelijk oplossen van disfunctionerende zorgprofessionals.   
 
 

4.2 Methode 
 
Voor het onderzoek zijn met twaalf deskundigen interviews gehouden over 
disfunctionerende zorgprofessionals. Aanvullend hebben de onderzoekers op meer ad hoc 
basis gebruik gemaakt van hun netwerk om voorlopige resultaten van het onderzoek te 
bespreken en af te tasten of geen belangrijke invalshoeken gemist zouden worden.  
De deskundigen werden uitgenodigd op basis van hun langdurige betrokkenheid bij de 
kwaliteit(sbewaking) van beroepsbeoefenaren, waarbij de verschillende perspectieven 
(professioneel, bestuurlijk, juridisch, organisatorisch, wetenschappelijk), rollen 
(professionals, bestuurders, mediators, wetenschappers) en beroepsgroepen (medici, 
verpleegkundigen, paramedici) in de totale respondentengroep vertegenwoordigd waren. 
Alle benaderde respondenten waren bereid mee te werken. Voor de interviews werd een 
interviewprotocol opgesteld door de onderzoeksgroep. Hierin waren open vragen 
opgenomen over de gehanteerde definitie, de aard en het ontstaan van disfunctioneren op 
individueel en organisatieniveau, de vraag waarom disfunctioneren kan blijven bestaan en 
mogelijke oplossingsrichtingen. In de zomer van 2012 werden de interviews gehouden 
(KL). Interviews werden opgenomen en uitgewerkt; resultaten werden bediscussieerd in 
de onderzoeksgroep. 
 
 

4.3 Resultaten 
 
De resultaten worden gepresenteerd aan de hand van de leidende vragen uit het 
onderzoeksprotocol, waarbij achtereenvolgens in wordt gegaan op de definitie van 
disfunctioneren, de indicatie van omvang van disfunctioneren, aard, mogelijke oorzaken 
en redenen voor het voortbestaan van disfunctioneren. De hieronder beschreven resultaten 
en opvattingen zijn dus gebaseerd op uitspraken van de geïnterviewden. 
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Wat is disfunctioneren? 
De KNMG definieert disfunctioneren van een zorgprofessional als “een structurele 
situatie van onverantwoorde zorg, waarin een patiënt wordt geschaad of het risico loopt te 
worden geschaad en waarbij de betreffende arts niet (meer) in staat of bereid is zelf de 
problemen op te lossen”. De meeste geïnterviewden vinden deze definitie erg beperkt. Uit 
oogpunt van kwaliteit van zorg vindt men dat ‘ruimere’ omschrijvingen meer recht doen 
aan het belang c.q. de consequenties van disfunctioneren, zoals bijvoorbeeld: ‘Iemand die 
op onderdelen van het professioneel functioneren onder de maat presteert, niet alleen 
vakinhoudelijk maar ook communicatief, sociaal en in de samenwerking’; ‘Iemand 
disfunctioneert als patiënten of de omgeving er last van krijgen’; ‘Als mensen niet meer 
terugkoppelbaar zijn en daarmee niet meer betrouwbaar zijn in hun functioneren’ en 
‘Professionals die de professionele standaarden niet meer de prioriteit geven’.  
In de ogen van de onderzoekers vallen problemen met intercollegiale samenwerking reeds 
onder de bestaande KNMG definitie die ook aan het begin van dit rapport is 
gepresenteerd.  

 
Ten aanzien van de kernbegrippen in de definitie is er kritiek op de toetsbaarheid van het 
aspect ‘onverantwoorde zorg’. Voor operationalisatie van de professionele standaard 
wordt nogal eens gegrepen naar de professionele competenties zoals beschreven in het 
CanMeds profiel. Helaas biedt ook dit profiel weinig echte houvast. Het begrip ‘schade 
berokkenen’ wordt onterecht beperkt tot schade aan de patiënt. Wat ontbreekt is het 
belang van disfunctioneren voor de zorginstelling en de maatschappij; het begrip ‘schade 
berokkenen’ zou uitgebreid moeten worden en ook (reputatie)schade aan instelling, 
medewerkers of maatschappij (waaronder het verlies van vertrouwen in groepen 
zorgprofessionals) moeten omvatten. ‘Potentieel schade berokkenen’ is een relevant 
aspect van de definitie en enkele respondenten menen dat bepaalde situaties a priori als 
potentieel gevaarlijk aangemerkt zouden kunnen worden, zoals situaties van non-
communicatie of aantoonbaar slechte samenwerking binnen een groep zorgverleners of 
het niet adequaat bijhouden van zorgdossiers of andere (para)medische of 
verpleegkundige registraties. Corrigeerbaarheid wordt door alle respondenten 
onderschreven als cruciaal voor goed zorgverlenerschap. De meningen lopen echter 
uiteen of het niet-corrigeerbaar zijn een onderdeel van de definitie van disfunctioneren 
moet zijn of dat het veeleer een gevolg ervan is.  
 
Door deskundigen wordt erkend dat de kwalificatie ‘disfunctioneren’ een zware lading 
heeft met (mogelijkheid tot) veel repercussies. Met name vanuit juridisch, bestuurlijk en 
financieel oogpunt is het label disfunctioneren relevant en wordt het soms inzet van de 
discussie rondom het functioneren van een zorgverlener. Meerdere respondenten noemen 
bijvoorbeeld dat het voor raden van bestuur in voorkomende gevallen ‘gunstig’ is om het 
etiket disfunctioneren snel te kunnen plakken op een ondermaats functionerende 
beroepsbeoefenaar omdat het juridisch duidelijkheid schept en de afhandeling minder 
kosten met zich meebrengt. Gezien de consequenties voor personen of organisaties is het 
zaak om de diagnose ‘disfunctioneren’ niet ten onrechte te gebruiken, maar ook niet ten 
onrechte niet te gebruiken.  
Het omslagpunt waar functioneren overgaat in disfunctioneren is niet duidelijk te 
definiëren. Omdat het bij disfunctioneren (conform KNMG definitie) gaat om 
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‘structureel’ onverantwoord handelen is er per definitie sprake van herhaling. De 
tijdscomponent impliceert dat er niet één aanwijsbaar moment in tijd is waarop gesproken 
kan worden van dé overgang van functioneren naar disfunctioneren. De deskundigen zijn 
het erover eens dat deze overgang een ‘glijdende schaal’ is. Zoals een van de 
respondenten het verwoordde: “Alle professionals die 40 jaar werken glijden af. Je gaat 
gewoon steeds minder  presteren. Er is niet een omslagpunt vast te stellen. Het is een 
schaal”. Een andere respondent formuleerde het als volgt: “Disfunctioneren is duidelijk in 
situaties waarin herhaaldelijk grote fouten worden gemaakt; het grijze gebied daarvoor is 
het aller-moeilijkste”. Om disfunctioneren te kunnen detecteren is patroonherkenning 
nodig. Dit is erg lastig; wanneer is iets slechts een incident, of heeft iemand een slechte 
dag of zelfs een slechte (tijdelijke) periode? Het tijdig signalen oppikken (en hier direct 
iets mee doen) is cruciaal. Het patiëntenbelang vereist dat dit een gezamenlijke zaak en 
verantwoordelijkheid is van zorgverleners en bestuurders. Zoals een deskundige zei: “Het 
zijn patiënten van het ziekenhuis én van de arts, met elkaar moeten we dus klare wijn 
schenken”. 
 
Hoe vaak komt disfunctioneren voor?  
Bij geen van de deskundigen zijn ‘harde cijfers’ bekend over het voorkomen van 
disfunctioneren bij zorgprofessionals. Men lijkt het er over eens te zijn dat het aantal 
disfunctionerende professionals conform de strikte definitie van de KNMG zeer beperkt 
is. Het vaak aangehaalde percentage van 5% van alle zorgprofessionals is waarschijnlijk 
een redelijke schatting; het is aannemelijk dat de prestaties van zorgprofessionals volgens 
een normale Gausscurve zijn verdeeld. Men zou echter kunnen redeneren dat dit 
percentage langzaam kleiner wordt omdat de kans op detectie van gevallen van 
disfunctioneren toeneemt. Aan de andere kant, de complexer wordende zorg doet wel een 
beroep op nieuwe kwaliteiten van mensen en dat zou juist kunnen leiden tot een stijging 
van het aantal disfunctionerende beroepsbeoefenaren. Daarbij wordt opgemerkt dat die 
andere kwaliteiten - meer dan vroeger – (terecht) worden geëxpliciteerd en getoetst in de 
opleiding van artsen, verpleegkundigen en paramedici.  
 
Indien een – zoals bepleit door meerdere deskundigen - ruimere definitie van 
disfunctioneren wordt gehanteerd dan is er op grote schaal sprake van ‘disfunctioneren’ 
van zorgprofessionals. Respondenten benaderden de omvang van disfunctioneren met 
bijvoorbeeld de volgende uitspraken: “ik durf de stelling aan dat van alle maatschappen 
met meer dan zes specialisten er tenminste één is die disfunctioneert”; “hevig 
disfunctioneren komt spectaculair weinig voor, maar de groep van niet optimaal 
functioneren is heel groot” en “het niet optimaal functioneren van maatschappen door 
communicatieproblemen komt heel veel voor, zeker in de helft van de maatschappen. ”    
 
Disfunctioneren komt binnen alle beroepsgroepen voor. Het staat niet vast of er echte 
verschillen tussen beroepsgroepen bestaan wat betreft de incidentie en prevalentie. De 
rechtspraak laat wel enkele verschillen zien. Verschillen in het tuchtrecht zijn reeds in 
hoofdstuk 3 beschreven. Vanuit de klachtenbehandeling komt mogelijk een ander beeld 
naar voren. Wat betreft klachten over paramedici bestaat juist de indruk dat patiënten 
vaker een klacht indienen over verloskundigen en minder vaak over fysiotherapeuten. 
Overigens wordt er weinig geklaagd. Zoals een respondent zei: “Er gebeurt veel meer dat 
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klachtwaardig is dan waarover men daadwerkelijk klaagt”.  
 
Het feit dat artsen vaker in de media worden besproken wil niet per se zeggen dat zij ook 
vaker disfunctioneren dan bijvoorbeeld verpleegkundigen. Omdat verpleegkundigen in 
teamverband werken wordt het verpleegkundig disfunctioneren minder vaak als 
individueel dossier beschouwd. De specifieke beroepscultuur wordt wel gezien als mede 
bepalend voor het vóórkomen en voorkómen van disfunctioneren. Zoals het werd 
verwoord: “Binnen de verpleging is er meer aandacht voor overleg en het elkaar 
aanspreken. Medici hebben dat in hun opleiding veel minder meegekregen, behalve de 
huisartsen, daar zit reflecteren stevig in de opleiding.” 
 
In het algemeen delen de deskundigen de mening dat naarmate professionals meer 
solistisch werken, dat wil zeggen niet in het zicht van anderen, de kans op disfunctioneren 
groter is. Dat zou betekenen dat beroepsgroepen zoals (solistisch werkende) tandartsen, 
mondhygiënisten en huisartsen een groter risico lopen. Overigens zij opgemerkt dat ook 
deze beroepsbeoefenaren steeds vaker in teamverband of in groepspraktijken 
functioneren.  
  
Disfunctioneren komt, volgens de deskundigen, niet per se vaker voor dan 20 jaar 
geleden, maar acceptatie van disfunctioneren – door patiënten, raden van bestuur, 
collega’s en andere betrokkenen - is wel minder groot geworden. Afnemende acceptatie 
heeft onder meer te maken met de groter wordende risico’s die raden van bestuur en 
collega’s (in geval van maatschappen) lopen in geval van een disfunctionerende 
beroepsbeoefenaar. Wat wel is veranderd de afgelopen jaren is dat disfunctioneren 
tegenwoordig eerder wordt ontdekt. Dit wil overigens niet zeggen dat er ook eerder wordt 
ingegrepen.  
 
Vormen van disfunctioneren? 
Respondenten geven aan dat disfunctioneren betrekking kan hebben op elk van de 7 
CanMeds competenties. (http://www.nspoh.nl/page.ocl?PageID=85&menuID=2; 11-11-2012) 
  

http://www.nspoh.nl/page.ocl?PageID=85&menuID=2
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1. Medisch handelen 1.1. De specialist bezit adequate kennis en vaardigheid naar de stand van het 
vakgebied 
1.2. De specialist past het diagnostisch, therapeutisch en preventief arsenaal van 
het vakgebied goed en waar mogelijk evidence-based toe 
1.3. De specialist levert effectieve en ethisch verantwoorde patiëntenzorg 
1.4. De specialist vindt snel de vereiste informatie en past deze goed toe. 

2. Communicatie 2.1. De specialist bouwt effectieve behandelrelaties met patiënten op 
2.2. De specialist luistert goed en verkrijgt doelmatig relevante patiëntinformatie 
2.3. De specialist bespreekt medische informatie goed met patiënten en familie 
2.4. De specialist doet adequaat mondeling en schriftelijk verslag over patiëntcasus 

3. Samenwerking 3.1. De specialist overlegt doelmatig met collegae en andere zorgverleners 
3.2. De specialist verwijst adequaat 
3.3. De specialist levert effectief intercollegiaal consult  
3.4. De specialist draagt bij aan effectieve interdisciplinaire samenwerking en 
ketenzorg 

4. Kennis en 
wetenschap 

4.1. De specialist beschouwt medische informatie kritisch  
4.2. De specialist bevordert de verbreding van en ontwikkelt de wetenschappelijke 
vakkennis  
4.3. De specialist ontwikkelt en onderhoudt een persoonlijk bij- en 
nascholingsplan  
4.4. De specialist bevordert de deskundigheid van studenten, agio’s, collegae, 
patiënten en andere betrokkenen bij de gezondheidszorg 

5. Maatschappelijk 
handelen 

5.1. De specialist kent en herkent de determinanten van ziekte 
5.2. De specialist bevordert de gezondheid van patiënten en de gemeenschap als 
geheel 
5.3. De specialist handelt volgens de relevante wettelijke regelgeving 
5.4. De specialist treedt adequaat op bij incidenten in de zorg 

6. Organisatie 6.1. De specialist organiseert het werk naar een balans in patiëntenzorg en 
persoonlijke ontwikkeling 
6.2. De specialist werkt effectief en doelmatig binnen een 
gezondheidszorgorganisatie 
6.3. De specialist besteedt de beschikbare middelen voor de patiëntenzorg 
verantwoord 
6.4. De specialist gebruikt informatietechnologie voor optimale patiëntenzorg en 
voor bij- en nascholing 

7. Professionaliteit 7.1. De specialist levert hoogstaande patiëntenzorg op integere, oprechte en 
betrokken wijze 
7.2. De specialist vertoont adequaat persoonlijk en interpersoonlijk professioneel 
gedrag 
7.3. De specialist kent de grenzen van de eigen competentie en handelt daar binnen 
7.4 De specialist oefent de geneeskunde uit naar de gebruikelijke ethische normen 
van het beroep. 

 
De ervaring van de experts is dat het in de meeste gevallen van disfunctioneren niet 
primair gaat om het methodisch-technisch handelen maar vooral om het relationeel 
handelen, zoals het disfunctioneel zijn in de samenwerking en in de communicatie met 
patiënten en collega’s. Voorbeelden zijn het niet overdragen van patiënten, het structureel 
nalaten patiënten terug te bellen over uitslagen, geen dossiers of andere registraties 
bijhouden, niet bereikbaar zijn tijdens de dienst en het lak hebben aan afspraken met het 
management. Hoewel het structureel voorkomen van dit soort gedrag als onwenselijk en 
kwalijk wordt aangemerkt, is de vraag aan de orde of dit soort gedrag an sich het label  
disfunctioneren behoeft of dat disfunctioneren het gevolg ervan is.  
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Het methodisch-inhoudelijk functioneren weegt voor de meeste respondenten overigens 
wel het zwaarst in de diagnose ‘disfunctioneren’. Zoals een respondent het verwoordde: 
“Disfunctioneren ten aanzien van vakinhoudelijke kennis en kunde is altijd onacceptabel. 
Slecht zijn in organisatorische zin hoeft niet zo zwaar te wegen, je kunt dit bijvoorbeeld 
opvangen in de groep”. Anders gezegd, andere vormen van incompetentie moeten in 
relatie staan met het methodisch-technisch handelen wil men kunnen spreken van 
disfunctioneren. Geopperd wordt dat de weging van het belang van de verschillende 
competenties zou kunnen verschillen per beroepsgroep: zijn voor het kunnen bieden van 
goede kwaliteit van zorg uitstekende communicatieve vaardigheden mogelijk essentiëler 
voor kinderartsen dan voor chirurgen?  
  
Ontstaan van disfunctioneren 
Factoren die bijdragen aan het ontstaan van disfunctioneren kunnen worden verdeeld in 3 
categorieën: 1. individuele factoren, 2. factoren gerelateerd aan de werkomgeving en 3. 
factoren gerelateerd aan de opleiding en continue professionele ontwikkeling (Tabel 4.1).  
In deze paragraaf worden ze separaat besproken maar dit laat onverlet dat respondenten 
ervan overtuigd zijn dat het in geval van disfunctioneren bijna altijd gaat om het 
samenspel van het individu en de context waarin hij of zij functioneert.  
 
Tabel 4.1 Overzicht van factoren die bijdragen aan het ontstaan van disfunctioneren 

 van zorgprofessionals 
1.  Factoren gerelateerd aan individuele professionals 

• Persoonlijkheid, houding, gedrag 
• Fysieke en mentale gezondheid 
• Persoonlijke keuzen 
• Kennis en vaardigheden  
•  

2.  Factoren gerelateerd aan werkomgeving 
• De organisatie / leidinggevenden / RvB 
• Samenstelling van en samenwerking in team/maatschap  
• Werksfeer 
• Werkdruk & werklast 
•  

3.  Factoren gerelateerd aan opleiding en continue professionele ontwikkeling 
• Onderwijs en opleiding 
• Continue professionele ontwikkeling / aandacht voor functioneren 

 
Ad 1: Individuele factoren  
Het ligt voor de hand dat de zorgverlener over adequate kennis en vaardigheden moet 
beschikken. Disfunctioneren als gevolg van een gebrek hieraan komt relatief weinig voor 
en de meeste kennis en vaardigheden zijn (aan) te leren. Toch zijn er professionals die 
“het gewoon echt niet snappen en kunnen”, zoals een van de respondenten het 
verwoordde. Veel vaker komt voor dat kritische (zelf)reflectie op het eigen functioneren, 
inclusief het eigen falen, ontbreekt. Gebrek aan ziekte- of zelfinzicht resulteert in het niet-
corrigeerbaar zijn. Het niet-ontvankelijk zijn voor commentaar vanuit de professionele 
omgeving wordt als een belangrijke oorzaak gezien voor het ontstaan - en ook het 
voortbestaan – van disfunctioneren. Een zelfkritische houding zou inherent moeten zijn 
aan goed zorgverlenerschap. In het verlengde van het gebrek aan zelfinzicht werd ‘de 



 

Onderzoek problematiek disfunctionerende beroepsbeoefenaren in de Nederlandse gezondheidszorg, NIVEL 2013 35 

bijzondere persoonlijkheid’ als risicofactor benoemd: professionals die zich te autoritair 
opstellen, te veel zelfbeschikkend of ‘lui’ zijn, zich ontdekken aan verplichtingen of 
anderszins ‘trekjes van egocentrisme, narcisme of autisme vertonen’. Voor de omgeving 
uit zich dit in oncollegiaal gedrag wat kan resulteren in een langdurig slechte 
samenwerking, slechte communicatie en/of gebrek aan vertrouwen.  
Overigens wordt ook de omgekeerde situatie benoemd door de deskundigen: 
professionals die zo zelfkritisch zijn dat zij hun grenzen niet aangeven noch respecteren. 
Zij hebben een verhoogd risico om een  burn-out te krijgen. Het gebrek aan persoonlijk 
leiderschap (een goed zelfinzicht hebben en grip hebben op jezelf, je werk, je omgeving 
en je leven) kan maken dat de persoonlijke draaglast en draagkracht niet langer in balans 
zijn, waardoor disfunctioneren op de loer ligt. Zoals een van de respondenten het 
formuleerde: “Professionals hebben ook een groot verantwoordelijkheidsgevoel en 
trekken geregeld te laat aan de bel”. Het is belangrijk – juist voor deze high performers – 
dat professionals beseffen dat disfunctioneren bestaat en dat ze loskomen van de angst 
voor disfunctioneren.  
 
Voor alle beroepsgroepen geldt dat het zaak is dat hoog opgeleide professionals 
voldoende uitdaging en voldoening blijven halen uit hun werk. Zeker voor medici geldt 
dat zij voor hun gevoel er de laatste jaren veel meer organisatorisch ‘gedoe’ bij gekregen 
hebben, met vaak minder vrijheid van handelen en een lager inkomen. Algemener geldt 
dat gebrek aan enthousiasme en interesse ertoe kunnen leiden dat de eigen belangen 
voorop komen te staan, en niet meer het werk of de patiënt.  
 
Tot slot kunnen in de categorie individuele factoren die bijdragen aan het ontstaan of 
blijven bestaan van disfunctioneren genoemd worden de persoonlijke problematiek en 
persoonlijke keuzen van professionals. Persoonlijke fysieke en mentale (on)gezondheid 
van zorgprofessionals lijken risicoverhogende triggers. Voorbeelden zijn lichamelijke 
ziekten, depressies, verslavingsproblematiek, relatieproblemen, vervelende situaties  thuis 
en burn-out. De persoonlijke keuzen van professionals werden door meerdere 
respondenten besproken in het licht van de individualisering van de maatschappij.  Een 
respondent zei in dit licht: “Het is ieder voor zich en er ontbreekt begrip voor de positie 
van de ander. Men is te weinig gericht op de gezamenlijk te klaren klus.” Drukbezette 
professionals die naast het werk nog vele andere verplichtingen zijn aangegaan en 
daardoor ‘veel ballen tegelijkertijd in de lucht moeten houden’ lopen een verhoogd risico 
op disfunctioneren.  
 
Ad 2: De werkomgeving 
Zorg kan alleen nog in teamverband worden verleend. Eerder beschreven we al dat uit 
oogpunt van kwaliteit van zorg solo-praktijken en solistisch werkende professionals een 
verhoogd risico vormen. Het is daarom een goede ontwikkeling dat zorg steeds vaker in 
teamverband wordt geboden. “In de zorg zijn we nu pas echt afscheid aan het nemen van 
de solistische manier van werken”, merkte een van de respondenten op. Ogenschijnlijk 
ligt het solistisch werken al grotendeels achter ons, en dat klopt op papier ook in veel 
gevallen. Maar het ombouwen van de professionele tradities en de cultuur van solistisch 
werken naar werken in teamverband blijkt langer tijd nodig te hebben. Nog steeds komen 
daarom zaken van disfunctioneren aan het licht die vermoedelijk hun oorsprong hebben 
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in een al te solistische manier van werken.  
 
Dit gezegd hebbende, geven de experts aan dat misschien wel de belangrijkste oorzaak 
van het ontstaan van disfunctioneren ligt in de slechte samenwerking binnen teams, 
(vak)groepen of maatschappen. Dit kan te maken hebben met zowel de zogenaamde 
‘harde kanten’ als met de ‘zachte kanten’ van de samenwerking. Bij de harde aspecten  
spelen zaken een rol zoals het gebrek aan goede werkafspraken (denk aan roostering, 
verdeling van taken) en de omvang en samenstelling van de groep (leeftijdsverdeling, 
man-vrouw verhouding). De zachte kanten gaan over de omgang met elkaar en de sfeer 
waarin derhalve wordt samen gewerkt. Hierbij wordt veelvuldig genoemd dat 
zorgprofessionals onvoldoende kritisch zijn naar elkaar, en nalaten elkaar aan te spreken 
op functioneren. Dit elkaar ‘met rust laten’ lijkt vooral diep te zijn geworteld in de 
medische cultuur. Een van de respondenten zei het als volgt: “als het míj niet goed gaat 
wil ik ook niet dat een ander me aan de paal nagelt”. Een andere expert voegde hieraan 
toe: “Deze cultuur wordt versterkt door het gebrek aan – en mogelijk de angst voor - 
openheid en (ervaren) veiligheid om problemen, onzekerheden en fouten te bespreken”. 
Respondenten geven aan te zien dat deze cultuur relatief snel verandert, onder meer door 
de verjonging en de feminisering van beroepsgroepen. Dit laat onverlet dat groepscultuur 
en samenwerking punten zijn waaraan actief gewerkt moet worden door zorgverleners. 
Zoals werd opgemerkt over medisch specialisten: “De primaire sturing van het 
functioneren zit bij de maatschappen. Zij moeten hierover spreken met elkaar”. Maar de 
verschillen tussen maatschappen zijn groot: “De maatschap x bespreekt niks, de 
maatschap y gaat tot bloedens toe met elkaar op de vuist; anderen zitten er tussenin”. 
Helder wordt dat het collegiale gesprek een open  attitude vergt, iets wat nog niet overal 
realiteit is, zoals een respondent zei: “Deze houding is een gevolg van te weinig in 
gesprek zijn met elkaar over het dagelijks functioneren. Je moet dit organiseren en het 
wordt onterecht als ‘soft’ ervaren. Je moet het wel leren”.  

 
De rol van leidinggevenden en raden van bestuur is veelvuldig ter sprake gebracht door 
de experts. Hoewel de verantwoordelijkheid en primaire sturing van het professioneel 
functioneren ligt bij de zorgverleners zelf, heeft de leiding mede de plicht ervoor te 
zorgen dat de dokter niet op de glijdende schaal terecht komt, en om tijdig in te grijpen 
als er echt iets aan de hand is. Dat blijkt niet vanzelfsprekend. Het vereist dat men op tijd 
signalen oppikt, dat leidinggevenden en professionals elkaar toestaan mee te kijken en dat 
de organisatie helder genoeg is over wat ze van haar zorgverleners verlangt. Het vraagt 
ook van organisaties leidinggevenden die bereid zijn tot vergaande ingrepen omwille van 
de kwaliteit van zorg, en die ook (juridisch) worden gesteund door hun organisatie. Angst 
bij bestuurders kan volgens geïnterviewden leiden tot te traag of juist te snel ingrijpen bij 
vermeend disfunctioneren. Als te lang afgewacht wordt is de schade onnodig groot. 
Meerdere, breed in de pers uitgemeten casus, worden ter illustratie opgevoerd. De 
bestuurder van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam bijvoorbeeld, die verantwoordelijk 
werd gehouden voor het in gevaar brengen van de levens van tientallen patiënten en het 
overlijden van ten minste drie patiënten, heeft zich hieraan schuldig gemaakt. Ook in het 
Maasziekenhuis (Boxmeer) werd niet tijdig ingegrepen door bestuurders; lange tijd 
werden zaken daar sub rosa gehouden. Toen een bestuurder eindelijk wel ingreep en twee 
chirurgen op non-actief stelde, oordeelde het Scheidsgerecht dat dit een onterechte, want 
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onvoldoende door objectieve informatie ondersteunde ingreep was van het bestuur. Een 
derde, vergelijkbaar geval, betrof het vermeend disfunctioneren van de vakgroep 
gynaecologie in het Elkerliek ziekenhuis in Helmond. Ook daar greep het bestuur na een 
periode van 5 jaar ‘toezien’ op het disfunctioneren alsnog te snel in.  

 
Tot slot, ook de missie en strategische koers van zorginstellingen beïnvloeden de kans op 
het ontstaan en voortbestaan van disfunctioneren: instellingen die primair gericht zijn op 
zakelijke doelen (geld, regels, etc) maken disfunctioneren eerder mogelijk dan 
organisaties die gericht zijn op de patiënt of cliënt.  
 
Ad 3: Opleiding en continue professionele ontwikkeling 
Eerder is gezegd dat disfunctioneren als gevolg van gebrekkige vakinhoudelijke kennis en 
kunde altijd onacceptabel is. Het onvoldoende bijhouden van kennis en (vak)technische 
kwaliteiten impliceert dus een verhoogd risico op disfunctioneren. Daarnaast wordt van 
een professional verwacht dat hij/zij niet alleen een competente vakman/-vrouw is, maar 
ook goed kan functioneren als collega, patiëntvertegenwoordiger en werknemer. In veel 
zorgopleidingen wordt hieraan tegenwoordig aandacht besteed. Professionalisering na 
afronding van de opleiding is echter veelal nog beperkt tot de technische aspecten van het 
vak. Ontwikkeling van die andere competenties kan mogelijk disfunctioneren in de 
toekomst voorkomen. Systemen zoals het IFMS (Individueel Functioneren van Medisch 
Specialisten) zetten daarop in. Zoals een respondent het voor medische specialisten 
verwoordde: “We komen uit een wereld waarin elke specialist tot zijn 65 vrij man was. 
IFMS is een begin. Een goede eerste stap, ook al is het intern gericht”. 
 
Waarom kan disfunctioneren zo lang blijven voortbestaan? 
Disfunctioneren is veelal een langdurige kwestie. Niet alleen bestaan het vaak al jaren – 
10 tot 15 jaar is geen uitzondering - , het probleem is meestal ook breed in de omgeving 
van de betreffende zorgprofessional bekend. Hoewel niemand het oneens is met de 
morele verplichting in te grijpen bij (dreigend) disfunctioneren, blijkt de praktijk toch 
weerbarstiger. Risicovol handelen kan zich hardnekkig nestelen in instellingen, 
afdelingen of (vak)groepen, potentieel ten koste van patiënten. In deze paragraaf wordt 
gepresenteerd wat de geïnterviewde deskundigen zeiden over de continuering van de 
problematiek. Tabel 4.2 geeft een samenvattend overzicht.  
 
Tabel 4.2  Overzicht van factoren die het voorkomen van disfunctioneren in stand 
 houden 

1. Organisatie-, team-, (vak)groeps- en maatschapscultuur  
 
2. Organisatiestructuur 
 
3. Gebrek aan (professionele) normen; ontoereikende juridische context 
 
4. Individuele verantwoordelijkheid zorgprofessionals en leidinggevenden / bestuurders 
 
5. Gebrek aan leiderschap 
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De invloed van cultuur op het voortbestaan van disfunctioneren 
De heersende cultuur binnen (eenheden van) organisaties maakt het mogelijk dat 
disfunctioneren blijft voortbestaan. Deze cultuur kenmerkt zich onder meer door een 
onvoldoende kritisch zijn ten opzichte van elkaar (zie ook vorige paragraaf over het 
ontstaan van disfunctioneren). Het gevoel daarbij is dat men ‘de collegiale verhoudingen 
niet wil verpesten’. Een respondent noemde het ‘een teveel aan collegialiteit’, een ander 
zei: “het is het aloude idee dat je een soort van ‘blind eye’ hebt voor je collega, dat is toch 
in belangrijke mate nog zo”. Dit wordt bovendien versterkt wanneer er te veel vanuit de 
idee van ‘ieder voor zich’ wordt gewerkt. Het is dus niet zo dat collega’s (of 
leidinggevenden) disfunctioneren niet opmerken en er geen mening over hebben, maar 
men gaat niet snel genoeg over tot ingrijpen. De casus van de Twentse neuroloog (Dhr 
Jansen Steur) is hier illustratief. Deze specialist hield zijn dossiers nauwelijks bij, kon 
zijn diagnoses niet onderbouwen, schreef niet-geïndiceerde medicatie voor enzovoorts. 
De onderzoekscommissie die de casus Jansen bestudeerde rapporteerde: “De vakgroep 
heeft zich lange tijd niet expliciet uitgelaten over het medisch-inhoudelijke handelen van 
Jansen, hoewel ze van meet af aan kennis heeft gehad van zijn ondermaatse 
dossiervoering.” Dit gedrag wordt door de geïnterviewden van deze studie uit de eigen 
(praktijk)context herkend, niet alleen in medische kringen maar ook bij 
verpleegkundigen: “Mensen durven iemand niet aan te spreken. Ze vinden het zielig. De 
persoon heeft toch ook goede dingen gedaan. Daardoor komen mensen vaak met veel 
dingen weg”.  
Het veelgenoemde zelfreinigend of corrigerend vermogen van (vak)groepen blijkt dus 
geregeld te falen. Collega’s gaan pas ingrijpen als het hen zelf gaat raken. Het eigen 
belang wordt geraakt als het disfunctioneren van een ander ook op henzelf zou kunnen 
afstralen. Bovendien kunnen financiële of personele consequenties van het ingrijpen 
meespelen in de overweging niet in te grijpen. Een geïnterviewde vatte het samen als: 
“Kortom, er zijn veel materiële redenen om niet te doen wat je hoort te doen, namelijk 
kritisch zijn als de machine niet goed meer loopt.”  
 
Zoals eerder in dit hoofdstuk gesteld is wordt disfunctioneren bijna altijd veroorzaakt 
door een samenspel van de individu in kwestie en diens omgeving. Datzelfde geldt ook 
voor het voortbestaan van disfunctioneren. Ten principale zijn professionals primair 
persoonlijk verantwoordelijk voor het (blijvend) bieden van verantwoorde zorg. Dit 
impliceert en veronderstelt de wil om een goed professional te zijn en te reflecteren op het 
eigen handelen. Daar waar dat ontbreekt zal een situatie van disfunctioneren niet worden 
voorkomen of opgelost. Zulke professionals zullen veeleer trachten hun disfunctioneren 
te versluieren. Het komt niet zelden voor dat professionals niet durven te erkennen dat ze 
iets niet weten, zeker niet als het een ‘gearriveerd’ professional betreft. Het probleem 
wordt daardoor groter, evenals de kans dat zo iemand in een geïsoleerde situatie belandt. 
Een goed voorbeeld hiervan is de zorgverlener met een alcoholprobleem. Het consequent 
niet aangaan van het gesprek hierover, op initiatief van het individu of zijn collega’s of 
leidinggevenden, en in het verlengde hiervan het compenserende gedrag van collega’s 
(het overnemen van taken of patiënten) houdt een risicovolle situatie voor de patiënt of de 
cliënt in stand. Hoe langer dit gesprek bovendien wordt uitgesteld, hoe lastiger het wordt 
om het aan te gaan. Juist tijdig beginnen met het openlijk aankaarten van het functioneren 
is cruciaal. Zoals een respondent zei: “Maak de cultuur zo dat je elkaar aanspreekt op de 
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kleine dingen, dan hoef je elkaar niet op de grote dingen aan te spreken”.    
 
Benadrukt werd dat leidinggevenden en bestuurders eveneens een grote 
verantwoordelijkheid hebben in het signaleren van disfunctioneren. Een belangrijke 
klacht is echter dat bestuurders vaak te ver afzitten van de werkvloer en daardoor ‘te laat’ 
op de hoogte zijn van disfunctioneren. Bestuurders moeten zich derhalve actief inzetten 
om informatie over het presteren van hun professionals te verzamelen. Een van de 
respondenten was van mening dat in gevallen van disfunctioneren een bestuurder zichzelf 
de oedipus-vraag moet stellen: als ik geen weet had van dit geval van disfunctioneren, 
had ik het wel kunnen weten? Als het antwoord ja is, zou de betreffende bestuurder 
hieruit conclusies moeten trekken over zijn eigen functioneren. Het gebrek aan 
leiderschap, van bestuurders en ieder ander die medeverantwoordelijk is voor de patiënt 
of cliënt, is mede debet aan het voortbestaan van situaties van disfunctioneren. Leiders 
moeten het lef hebben in te grijpen daar waar het fout loopt of dreigt te lopen.  
  
Specifiek voor de ziekenhuisorganisatie geldt dat de structuur vaak ontoereikend is voor 
het oplossen van disfunctioneren van medisch specialisten. Maatschappen zijn de eerst 
aangewezenen om te handelen in geval van (vermeend) disfunctioneren. Zij kunnen 
ingrijpen met als ultieme sanctie de ontbinding van het maatschapscontract. De gevolgen 
daarvan zijn voor hen echter groot, met name ook in financiële zin. Vaak wordt dan ook 
getracht de hete aardappel op het bord van de medische staf of de RvB te leggen. De 
medische staf kan onderzoek doen naar de collega in kwestie op basis van het protocol 
‘vermeend disfunctioneren’. De medische staf heeft echter geen enkele bevoegdheid tot 
ingrijpen en kan hooguit de RvB adviseren. De RvB kan overgaan tot het ontbinden van 
de toelatingsovereenkomst maar zal niet snel genegen zijn de financiële problemen van 
een maatschap op te lossen als niet de patiëntenzorg niet in gevaar is. De RvB legt 
vervolgens de hete aardappel terug op het bord van de maatschap. De facto wordt het 
probleem dus niet opgelost. Juridisch is het overigens ook niet eenvoudig om als 
bestuurder de samenwerking met een specialist op te zeggen. Disfunctioneren, zoals we 
eerder bediscussieerden, is niet makkelijk eenduidig vast te stellen en zonder gedegen 
onderbouwing is ontbinding haast onmogelijk, in ieder geval erg kostbaar. Het 
beschikbaar hebben van (professionele) normen zou hierbij helpen; helaas zijn zij 
onvoldoende geformuleerd.  
 
Oplossingsrichtingen 
Vanuit hun uitgebreide kennis en ervaring opperden de geïnterviewden vele 
oplossingsrichtingen voor een constructieve(re) omgang met het disfunctioneren van 
zorgprofessionals. De centrale boodschap is dat voorkomen beter is dan genezen. De 
aandacht zou primair gericht moeten zijn op het goed, en daar waar mogelijk beter, 
(laten) functioneren van zorgprofessionals. De IGZ er niet is om de kwaliteit van hele 
beroepsgroepen te bewaken – laat dit vooral bij de beroepsorganisaties liggen. Te veel 
focus op disfunctioneren is niet goed voor de kwaliteit van zorg. Zoals een respondent het 
treffend verwoordde: “Hoe meer aandacht voor disfunctioneren, hoe minder aandacht 
voor functioneren”. Hier ligt ook een gezamenlijke maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. Een geïnterviewde zei het als volgt: “Met een maatschappij waarin 
iedereen zijn eigen broek moet ophouden is an sich niks mis, maar voor dit onderwerp 
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werkt het wel slecht omdat het juist gaat om het met elkaar definiëren en bewaken van de 
standaard”. Overigens is er geen discussie over het feit dat de arts, verpleegkundige of 
paramedicus zelf primair verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het eigen handelen.   
 
Langdurige zorg en eerstelijns (GGZ) zorg 
De geïnterviewden hebben bij hun uitspraken in principe geen verschil gemaakt tussen de 
diverse beroepsgroepen. Om er zeker van te zijn dat het beeld van medisch specialisten in 
ziekenhuizen niet overheerst, zijn er aanvullende interviews gedaan met de vereniging 
voor specialisten in ouderengeneeskunde (VERENSO) en de Nederlandse Vereniging 
voor Psychologen (NVvP). 
 
Uit het interview met Verenso blijkt dat men bezig is met een modelreglement over hoe te 
handelen bij disfunctioneren van een collega. Tevens is men bezig met visitaties, dat wil 
zeggen collegiale evaluaties van het functioneren van het individu en de vakgroep. In 
2012 en 2013 is dit nog vrijwillig, vanaf 2014 verplicht voor herregistratie. Het 
visitatierapport wordt niet verplicht naar de raad van bestuur van de instelling gestuurd, 
maar in de praktijk worden de aanbevelingen die eruit voortkomen wel vaak besproken. 
Deze vragen veelal ook om organisatorische aanpassingen. Van het modelreglement en 
de visitatie verwacht men een preventief effect op disfunctioneren. 
 
Ook zij onderkennen dat onderlinge samenwerking een belangrijke competentie is en 
derhalve ook een element van disfunctioneren kan zijn. 
Wat de omvang van disfunctioneren betreft beschikt men niet over cijfers, maar heeft 
men het gevoel dat dit minder voorkomt dan in ziekenhuizen omdat specialisten 
ouderengeneeskunde in loondienst zijn en men veel multidisciplinair overleg heeft.  
Bij de aard van disfunctioneren wordt communicatie genoemd, maar bewijs heeft men 
hiervoor niet. Gezien de noodzakelijke samenwerking met verzorgenden, huisartsen, 
paramedici en medisch specialisten weegt de competentie communicatie zwaar. 
Een risico ziet men bij de taal- en cultuurverschillen bij buitenlandse artsen die nog 
minder gewend zijn samen te werken of elkaar aan te spreken op gedrag. 
Maatregelen om disfunctioneren te corrigeren zijn volgens geïnterviewden coaching en 
supervisie. Verenso beschikt over een pool van supervisoren. 
 
Uit het interview met de NVvP blijkt dat men over een systeem van visitatie beschikt als 
eis voor herregistratie. Er is een beroepscode (o.a. vertrouwelijkheid, relaties aangaan met 
patiënten) en er is recent een intern tuchtcollege geïnstalleerd voor klachten van 
psychiaters over elkaar. Men verwacht echter nauwelijks klachten. Iedere psychiater moet 
aangesloten zijn bij een klachtencommissie,  die al veel klachten afvangt.  
Elke instelling heeft een geneesheer-directeur met taken als klachtenafhandeling, second 
opinion bij vastgelopen behandelingen, enzovoorts. 
 
Huisartsen werken toenemend in groepspraktijken, zorggroepen en draaien diensten 
binnen huisartsenposten. Deze situaties maken dat collega’s patiënten en dossiers van 
elkaar zien en tekortkomingen makkelijker gesignaleerd kunnen worden. Binnen 
zorggroepen worden vooraf afgesproken gegevens over de behandeling vastgelegd. Op 
het moment dat een individuele zorgverlener suboptimaal gaat functioneren, kunnen 
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collega’s dit dus makkelijker signaleren. Uit gesprekken in de praktijk blijkt dat het 
desondanks niet makkelijk is om elkaar aan te spreken. Soms wordt geprobeerd ontstane 
lacunes in de zorg van de desbetreffende collega op te vangen, soms worden afspraken 
gemaakt dat een collega bepaalde taken niet meer uitvoert. In het uiterste geval wordt 
iemand uit een zorggroep uitgesloten of mag diegene geen diensten meer draaien. 
De Landelijke Huisartsen Vereniging en de Vereniging Huisartsenposten Nederland 
hebben een modelprotocol vermeend disfunctioneren en een Landelijk Reglement van 
Advies opgesteld. Alle leden kunnen dit gebruiken bij vermeend disfunctioneren van een 
collega. 
 
 

4.4 Conclusies en aanbevelingen 
 
Uit de interviews blijkt dat de experts niet kunnen aangeven hoe vaak disfunctioneren in 
de diverse beroepsgroepen voorkomt; de schatting van 5% vindt men reëel. Men is van 
mening dat hevig disfunctioneren heel weinig voorkomt, maar dat niet optimaal 
functioneren vaak voorkomt. De stelling preventie is beter dan genezen geldt volgens 
experts ook hier. Tijdens de interviews en gesprekken zijn diverse aanbevelingen gedaan 
die hieronder samenvattend zijn weergegeven. 
 
Bespreek het professioneel handelen  
⋅ Het is belangrijk dat mensen gestimuleerd worden regelmatig met elkaar te spreken 

over hun professioneel handelen. Dit verkleint de kans op het ontstaan van 
disfunctioneren. Het verdient aanbeveling structuren te bouwen die dit gesprek 
mogelijk maken, bijvoorbeeld functioneringsgesprekken met professionals, deelname 
aan IFMS, of gesprekken binnen het eigen team of de eigen vakgroep/maatschap etc. 
In die gesprekken zouden zowel inhoud als samenwerking aan de orde moeten 
komen. Een professional mag zich nooit onttrekken aan dergelijke (intercollegiale) 
gesprekken.  

⋅ In het verlengde en ter ondersteuning hiervan zouden opleidingsmodules kunnen 
worden aangeboden aan alle zorgprofessionals betreffende (tenminste) de 
competenties samenwerken en communiceren. Juist het onvoldoende beheersen van 
deze competenties veroorzaakt een groot deel van het uiteindelijke disfunctioneren.    

⋅ Het is van belang dat teams, (vak)groepen en maatschappen duidelijke werkafspraken 
maken op basis van de (met elkaar besproken) (in)competenties van de betrokkenen. 
Het niet meer kunnen uitoefenen van bepaalde aspecten van het vak is op zich geen 
grond om te spreken van disfunctioneren, mits je besluit als individu en als team / 
groep dat de betreffende werkzaamheden niet meer worden uigeoefend door het 
individu c.q. worden overgenomen door de collega’s.  

⋅ Tot slot wordt een oproep gedaan aan de Orde om een behoorlijke maatstaf voor 
(dis)functioneren te creëren. Ook ter rechtsbescherming van degene over wie het 
gaat. Het huidige protocol disfunctioneren gaat onterecht onvoldoende over de niet-
vakinhoudelijke competenties.  
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Bestuurders moeten zichtbaar worden 
⋅ Leidinggevenden en bestuurders moeten expliciet aandacht hebben voor het handelen 

van de professionals in de eigen organisatie. Ze zullen werkbare vormen moeten 
bedenken om goed op de hoogte te zijn (en te blijven) van wat er speelt in de 
organisatie. Te veel op afstand van de werkvloer blijven werkt niet en is (dus) niet 
langer adequaat. Bestuurders moeten zichtbaar worden in hun organisaties. Juist 
omdat kwaliteit iets relationeels is moet men in gesprek gaan met zorgprofessionals 
en rondlopen in de organisatie. Het zou goed zijn als er een Individueel Functioneren 
van Medische Bestuurders (IFMB) wordt ontwikkeld.  

 
Ziekenhuisstructuur en instellingsverantwoordelijkheid 
⋅ De ziekenhuisstructuur zou dusdanig aangepast moeten worden dat er sprake is van 

een eenduidige bevoegdheid om disfunctioneren van met name medisch specialisten 
aan te pakken en de juiste maatregelen te nemen. Voorkomen moet worden dat de 
bekende hete aardappel eindeloos wordt rondgespeeld tussen maatschap, medische 
staf en raad van bestuur. In geval van situaties van (vermeend) disfunctioneren is het 
cruciaal dat er een adequate procedure is. Als het moment is bereikt dan moet ook 
worden doorgepakt.  

⋅ Instellingen kunnen worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid voor zowel 
patiënten als professionals (personeel). Zij zouden waakzaam moeten zijn ten aanzien 
van het professioneel gedrag van zorgverleners en tijdig hulp moeten bieden in 
situaties waar zij het ‘moeilijk hebben’.  

 
Aandacht voor (voorkomen van) disfunctioneren in opleidingen 
⋅ Aan het begin van de medische opleiding zouden de (toekomstige) zorgprofessionals 

strenger geselecteerd moeten worden, waarbij de niet-technische competenties 
nadrukkelijk moeten worden betrokken.  

⋅ Het voorkomen van disfunctioneren vraagt erom dat de goede kanten van het 
(bewaken en bevorderen van het) functioneren worden benadrukt. Er zou meer 
aandacht voor de professionele attitude moeten komen, ook in de opleidingen.  

⋅ Ten aanzien van de medisch specialistische vervolgopleidingen kan worden 
overwogen te komen tot een snelle differentiatie in de opleiding. Aios met de ambitie 
en wens om als perifere specialist te gaan werken zouden beter opgeleid moeten 
worden in de algemene competenties. Aios met academische ambities kunnen meer 
tijd besteden aan de verschillende subspecialisaties.  

⋅ Disfunctioneren van zorgprofessionals en veilig werken hebben alles met elkaar te 
maken. Er zou een expliciete koppeling gemaakt kunnen worden met het systeem van 
Veilig Incidenten Melden. 
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5 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen  
 
 
 
 
 
 
In voorgaande hoofdstukken zijn de resultaten van de literatuurstudie, de analyse van 
tuchtrechtuitspraken en interviews met deskundigen beschreven. De verschillende 
invalshoeken zijn gekozen om meer inzicht te verkrijgen in de aard en omvang van 
disfunctioneren van zorgprofessionals in de Nederlandse gezondheidszorg. Hieronder 
beschrijven wij kort de conclusies per onderzoeksvraag. 
 
Hoe groot is het probleem van disfunctioneren binnen de verschillende beroepsgroepen 
van zorgverleners in Nederland? 
Naar aanleiding van de besproken resultaten kan geconcludeerd worden dat de gevonden 
onderzoeken in de literatuur geen harde getallen geven over de omvang van 
disfunctioneren van artsen, verpleegkundigen, verloskundigen, fysiotherapeuten, 
psychiaters, psychologen, tandartsen en apothekers volgens de gehanteerde KNMG 
definitie. Vooral de eis van de KNMG definitie van het structurele karakter van niet goed 
functioneren maken dat onderzoeken naar klachten en claims, maar ook vermijdbare 
zorg-gerelateerde schade, weinig kunnen zeggen over de omvang van disfunctionerende 
professionals in de Nederlandse gezondheidszorg. In onderstaand verantwoordingskader 
voor het literatuuronderzoek is te zien dat er diverse risico’s zijn die kunnen bijdragen 
aan suboptimaal functioneren. Deze risico’s hebben betrekking op individuele en 
contextuele kenmerken. Als suboptimaal functioneren herhaaldelijk voorkomt en daarmee 
gestaag een structureel karakter krijgt, en er geen bijsturing en verbetering mogelijk is, is 
er sprake van disfunctioneren. De gevonden onderzoeken over klachten en claims zeggen 
vooral iets over suboptimaal functioneren en minder over disfunctioneren. 
 
Een alternatieve maat voor disfunctioneren zou het percentage zorgverleners met een 
burn-out, depressie of verslaving kunnen zijn. Deze aandoeningen kenmerken zich door 
hun langdurige karakter en hun invloed op het goed kunnen functioneren. Als 
onderzoekers zouden wij prevalentiecijfers van burn-out, depressie en verslaving van 
zorgverleners willen indelen in de categorie suboptimaal functioneren. Voor het label 
‘disfunctioneren’ is het nodig aanwijzingen te hebben van herhaaldelijk niet goed 
functioneren en een gering zelfinzicht en lerend vermogen. Bij disfunctioneren moet een 
zorgverlener, vanuit het perspectief van patiëntveiligheid, eigenlijk worden ontheven van 
zijn patiënt-gerelateerde taken. Het risico op onveiligheid voor patiënten is immers te 
groot. Bij suboptimaal functioneren zijn er echter nog aangrijpingspunten voor 
verbetering voor het individu en zijn omgeving. Veel aandacht zou dus al uit moeten gaan 
naar deze fase in het continuüm van excelleren tot disfunctioneren. 
 
Wat is de aard van suboptimaal functioneren? 
De aard van suboptimaal functioneren kan per beroepsgroep verschillen als wij de 
resultaten van tuchtrechtuitspraken als basis hiervoor gebruiken. Bij verpleegkundigen 
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was relatief vaker sprake van grensoverschrijdend gedrag, bij huisartsen van fouten in 
diagnostiek en grensoverschrijdend gedrag, en bij medisch specialisten van fouten in 
behandeling en diagnose, en problemen in de communicatie en samenwerking.  
Uit onderzoek naar incidenten en zorg-gerelateerde schade blijkt dat slechte 
samenwerking in teams een relatief vaak voorkomende oorzaak is van suboptimale zorg, 
naast het niet opvolgen van de professionele standaard en slechte dossiervoering. 
Suboptimaal functioneren kan in principe op alle CanMeds competentiegebieden 
voorkomen. De context waarin een professional werkt, kan suboptimaal functioneren in 
sommige gevallen uitlokken. Veiligheidssystemen en een veiligheidscultuur zijn bedoeld 
om vangnetten te creëren die suboptimaal functioneren kunnen voorkomen, de gevolgen 
ervan kunnen beperken en bespreekbaar maken. In de zorg verandert de cultuur langzaam 
en is er nog niet overal een open aanspreekcultuur aanwezig. Soms heerst er nog een 
cultuur van elkaar met rust laten.  
 

 
 
Bij welke (groepen) zorgverleners is de patiëntveiligheid het meest in het geding bij 
disfunctioneren (bv. Medici, verpleegkundigen, paramedici)? 
Als we afgaan op het aantal klachten, claims en vermijdbare zorg-gerelateerde schade, 
zou de conclusie getrokken kunnen worden dat de patiëntveiligheid het meest in het 
geding kan zijn bij artsen (o.a. medisch specialisten, huisartsen, psychiaters) door hun 
diagnostische taak en soms ingrijpende behandelingen. Bij verpleegkundigen en 
apothekers speelt het risico bij de medicatieverstrekking en hangt de kans op schade aan 
de patiënt af van het geneesmiddel. Bij verloskundigen zijn er grote risico’s voor moeder 
en kind tijdens de bevalling. Bij paramedici ten slotte kan disfunctioneren weliswaar 
bijdragen aan slechte patiëntenzorg, maar de gevolgen in de vorm van blijvende schade 
en mogelijk onnodig overlijden zijn minder aanwezig. In de langdurige zorg, 
gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg zal het risico op fysieke schade 
mogelijk meevallen bij disfunctioneren, maar het gaat hierbij wel om kwetsbare groepen 
die vatbaar zijn voor misbruik van de afhankelijkheidsrelatie. 
Patiëntveiligheid wordt gedefinieerd als: Het (nagenoeg) ontbreken van (de kans op) aan 
de patiënt toegebrachte schade (lichamelijk/psychisch) die is ontstaan door het niet 
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volgens de professionele standaard handelen van hulpverleners en/of door tekortkoming 
van  het zorgsysteem (Wagner en Van der Wal, 2005). De professionele standaard voor 
goed opgeleide professionals wordt op dit moment weergegeven door de zeven 
competentiegebieden van het CanMeds raamwerk. Niet alleen de inhoudelijke expertrol 
van een professional is van belang, maar ook competentiegebieden als: communicatie, 
samenwerking, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie en 
professionaliteit. Suboptimaal en uiteindelijk disfunctioneren kan op een of meer van 
deze competentiegebieden optreden. De direct aan de patiëntenzorg gekoppelde 
competentiegebieden (medisch handelen, communicatie, samenwerking en 
professionaliteit) kunnen vanzelfsprekend meer negatieve invloed hebben op de kwaliteit 
en veiligheid voor de patiënt.   
 
Welke typen risico’s zijn er te onderscheiden ten aanzien van (het ontwikkelen van) 
disfunctioneren? 
In de literatuur en in de interviews zijn een aantal factoren genoemd die kunnen bijdragen 
aan het ontstaan van suboptimaal en later mogelijk disfunctioneren. Hierbij is ook 
herhaaldelijk benoemd dat er een prestatiecyclus zit in het functioneren van medewerkers 
en professionals over de jaren die zij werkzaam zijn.  
Bij beïnvloedende factoren gaat het onder andere om: persoonskenmerken (o.a. 
vermoeidheid, depressie, burn-out, mentale achteruitgang, verslaving), werkdruk, werken 
in isolatie, en problemen in privésfeer. Genoemde organisatorische factoren zijn onder 
andere een pathologische cultuur binnen een organisatie, team of maatschap, ontbrekende 
professionele normen en gebrek aan leiderschap. 
 
Uit onderzoek van Visser e.a. (2003) is bijvoorbeeld gebleken dat 55% van de 2400 
ondervraagde medisch specialisten hoge stress ervaart en dat het ervaren van stress en 
ontevredenheid met het werk samen hangt met het krijgen van een burn-out. Het hebben 
van een burn-out kan voor 2-6% verklaard worden door persoonskenmerken en voor 24% 
door werkomstandigheden; het overige percentage kan nog niet verklaard worden. Dit 
betekent dat een grote rol weggelegd is voor het management van instellingen om de 
werkomstandigheden te bevorderen.  Het tekortschieten van het zorgsysteem is eveneens 
vaak mede de oorzaak van incidenten (Wagner e.a, 2008). 
 
Het verantwoordingskader laat weliswaar zien wat de risico’s voor suboptimaal 
functioneren zijn, maar niet de redenen die bepalen dat incidenteel niet goed functioneren 
uitgroeit tot disfunctioneren. De vraag is waarom zorgverlener A in een gegeven situatie 
met één of meer van de genoemde risicofactoren en in een specifieke context wel 
disfunctioneert en zorgverlener B niet. Ons gebrek aan inzicht in deze overgang maakt 
dat het niet goed voorspelbaar is wie op een gegeven moment zou kunnen gaan 
disfunctioneren. Door deze onzekerheid is het op dit moment niet goed mogelijk om een 
voorspellend risicoprofiel voor disfunctioneren op te stellen.  
Het belangrijkste is misschien dat frequente klachten van patiënten en medewerkers een 
signaalfunctie kunnen hebben als deze laagdrempelig geuit kunnen worden, en dat extra 
vangnetten gecreëerd worden voor solisten, professionals met psychische problemen of 
diegenen die eigenlijk van functie zouden willen veranderen. De focus moet komen te 
liggen op vroeg signaleren en snelle actie bij vermeend disfunctioneren. 
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Conclusies 
Op basis van de resultaten kunnen wij niet met zekerheid zeggen wat de omvang is van 
disfunctionerende professionals in de Nederlandse gezondheidszorg. Dat het probleem 
bestaat weten wij van casuïstiek in de media en bij de IGZ. In theorie zou er indirect 
geprobeerd kunnen worden tot getallen te komen door klachten, claims en vermijdbare 
zorg-gerelateerde schade als basis te gebruiken. Dit is echter niet aan te bevelen 
aangezien de algemeen geldende definitie spreekt van een structurele situatie zonder 
verbetermogelijkheden bij de professional. Uit geen van de bestaande bronnen (klachten, 
claims, tuchtrecht, vermijdbare schade onderzoeken) kan een uitspraak gedaan worden of 
er sprake is van structureel onverantwoorde zorg.  
 
Aanbevelingen 
We bevelen derhalve aan om de schrijnende casuïstiek te gebruiken om een urgentiebesef 
bij beroepsgroepen en zorginstellingen te creëren en in stand te houden. Daarnaast is het 
van belang om disfunctioneren op tijd te signaleren en adequate acties te ondernemen. 
Hier ligt een taak bij collega professionals, professionele organisaties, 
instellingsmanagement en uiteindelijk pas bij de IGZ. De IGZ kan wel aandacht vragen 
voor het belang van signaleren en doorpakken in hun inspectiebezoeken.  
Aangezien disfunctioneren het sluitstuk is op de schaal van functioneren tot 
disfunctioneren is het van belang dat instellingen functioneringsgesprekken met 
medewerkers en professionals periodiek houden zodat er op tijd ondersteuning kan 
worden geboden bij (dreigende) problemen.   
Ten slotte is het stimuleren van veilig melden van risico’s, incidenten en calamiteit van 
belang. Door systematische analyse is het mogelijk patronen in oorzaken te herkennen en 
proactief in te grijpen. 
De kerntaak van de IGZ blijft toezicht houden op het beleid en de activiteiten van 
zorgverleners en instellingen. Zij zullen moeten aantonen wat zij geregeld hebben om 
suboptimaal functioneren vroegtijdig te signaleren en welke stappen men in vervolg op de 
signalering neemt ten einde disfunctioneren te voorkomen.  
Bij solistisch werkende zorgverleners is individueel toezicht houden niet mogelijk. Met 
de beroepsgroepen kan wel overeen worden gekomen dat er periodieke visitaties vanuit 
de beroepsgroep plaats vinden en mogelijk ook de verplichting tot deelname aan 
intervisiebijeenkomsten als onderdeel van de herregistratie. 
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Bijlage bij Hoofdstuk 2: Literatuuronderzoek naar aard en omvang van disfunctioneren 
 
Tabel 2  Overzicht van studies over de beroepsgroep artsen 

Studie Soort studie Onderwerp Soort arts Definitie? 
Ja/nee 

Operationalisatie (evt. 
steekproefgrootte) Mogelijke risico’s/oorzaken 

De Vries et al., 2010 Dossieronderzoek Malpractice claims Chirurgen Nee Claims m.b.t. incidenten 
tijdens operatie (n = 294) Niet beschreven 

Elshove-Bolk et al., 2004 Dossieronderzoek Malpractice claims SEH-artsen Nee 
Claims m.b.t. afdeling 
Spoedeisende Hulp (n = 
256) 

Niet beschreven 

Gaal et al., 2011 Dossieronderzoek Klachten Huisartsen Nee Klachten tegen huisartsen (n 
= 250) Niet beschreven 

Mahdavian Delavary, 
Cremers & Ritt, 2010 Dossieronderzoek Malpractice claims Chirurgen Nee Claims m.b.t. hand- en 

polsletsels (n = 743) Niet beschreven 

Van Leusden-Donker, 
Vervest & Hubben, 2006 Dossieronderzoek Medische klachten Gynaecologen Nee Klachten over gynaecologen 

(n = 611) 

Regeling van 
waarneming/overdracht en 
verantwoordelijkheden assistent-
geneeskundige blijkt in toenemende 
mate een bron van ernstige 
problemen. 

De Reuver et al., 2007 Survey Letselschadeclaims  Chirurgen Nee 

Klachten en schadeclaims 
n.a.v. behandeling van 
patiënten met galwegletsel 
(n = 278) 

Verhoogde kans op schadeproces bij 
transsectie van de galweg 

De Reuver et al., 2008 
Survey 
 
 

Nalatigheid  Chirurgen Nee 

Meningen getuige-
deskundigen over 
nalatigheid bij behandeling 
galwegletsel (n = 13)  

Niet beschreven 

Visser et al., 2003 Survey Werkgerelateerde stress   Medisch 
specialisten Nee 

Ervaring van stress door 
medisch specialisten (n = 
1435) 
 

Hoge mate van werkgerelateerde 
stress → burn-out 

Leusink & Mokkink, 
2004 Survey Seksueel contact in arts-

patiëntrelatie Huisartsen Nee Ervaringen van huisartsen 
(n = 1250) Niet beschreven 

Gevers, 2007 Literatuurstudie Schadeclaims Chirurgen Nee Juridische kanttekening bij 
schadeclaims Niet beschreven 

      Tabel 2 – Wordt vervolgd 



 

 

Studie Soort studie Onderwerp Soort arts Definitie? 
Ja/nee 

Operationalisatie (evt. 
steekproefgrootte) Mogelijke risico’s/oorzaken 

Meijman, 2004 Literatuurstudie Seksueel contact in arts-
patiëntrelatie Huisartsen Nee n.v.t. Tolerante opvattingen t.a.v. seksuele 

gevoelens in arts-patiëntrelatie 

Meulemans, 2006 Literatuurstudie Disfunctionerende 
hulpverleners Artsen KNMG-

definitie 
Disfunctioneren vanuit 
juridisch perspectief 

Psychische problemen; gebrekkige 
communicatie/samenwerking 

Clausen, 2011 Literatuurstudie Meldplicht voor 
disfunctioneren Artsen KNMG-

definitie 
Praktijkvoorbeelden en het 
huidige meldplichtsysteem Niet beschreven 

Smit, 2012 Interview Samenwerking  artsen Psychiaters Nee n.v.t. Verstoorde verhoudingen/conflicten 
tussen artsen 

Crommentuyn, 2009 Casusbespreking Aanpak disfunctioneren Artsen Nee Praktijkvoorbeelden 
Slechte 
communicatie/samenwerking tussen 
artsen 

Renckens, 2003 Casusbespreking 
Disfunctionerende 
artsen (alternatieve 
geneeskundigen) 

Artsen Nee Praktijkvoorbeelden (o.a. 
casus Millecam) 

Gebrek aan intercollegiale 
toetsingsmogelijkheden 

Rosingh, 2012 Casusbespreking Aanpak disfunctioneren Artsen KNMG-
definitie Praktijkvoorbeelden Niet/onvoldoende ingrijpen van 

vakgroep of medische staf 

 



 

 

Tabel 3  Overzicht van studies van een combinatie van beroepsgroepen 

Studie Soort studie Onderwerp Beroepsgroepen 
Definitie? 
ja/nee 

Operationalisatie (evt. 
steekproefgrootte) 

Mogelijke 
risico's/oorzaken 
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Drewes et al., 
2009 Dossieronderzoek Tuchtrechtuitspraken x x             Nee 

Tuchtrechtuitspraken over 
screening en preventieve 
diagnostiek (n = 28) 

Niet beschreven 

Hout et al., 
2004 Dossieronderzoek Tuchtrechtuitspraken x x x       x   Nee Uitspraken van 

tuchtcolleges (n = 4980) Niet beschreven 

Hout et al., 
2005 Dossieronderzoek 

Publicatiepraktijk en -
beleid tuchtrechtspraak 
gezondheidszorg 

x x x       x x Nee 
Gepubliceerde uitspraken 
medische tuchtcolleges (n 
= 323) 

Niet beschreven 

Hout et al., 
2007 Dossieronderzoek Klachten en getroffen 

maatregelen x x x       x   Nee 
Tuchtklachten behandeld 
door tuchtcolleges (n = 
13.228) 

Niet beschreven 

Hubben & 
Christiaans, 
2004 

Dossieronderzoek Medische schadeclaims x             x Nee Medische schadeclaims (n 
= 4058) Niet beschreven 

Van Mook et 
al., 2012 Dossieronderzoek Medische klachten en 

uitspraken x             x Nee Medische klachten 
ingediend (n = 140) 

Naar schatting 15% 
van de artsen zullen op 
een moment in hun 
carrière niet in staat 
zijn te voldoen aan hun 
professionele 
verantwoordelijkheden, 
bijv. door alcohol-  en 
drugsmisbruik of een 
psychiatrische 
aandoening. 

            Tabel 3 – Wordt vervolgd 



 

 

Studie Soort studie Onderwerp Beroepsgroepen 
Definitie? 
ja/nee 

Operationalisatie (evt. 
steekproefgrootte) 

Mogelijke 
risico's/oorzaken 
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Stolper, 
Legemaate & 
Dinant, 2010 

Dossieronderzoek 
Tuchtrechtzaken m.b.t. 
'gut feelings' van 
medische professionals 

x           x x Nee 

Tuchtrechtzaken waarbij 
de expressie 'niet-pluis' (a 
sense of alarm) is gebruikt 
(n = 34) 

Niet beschreven 

Van Noord et 
al., 2010 Dossieronderzoek 

Diagnosegerelateerde 
schadeclaims m.b.t. 
SEH-professionals 

x             x Nee 

Schadedossiers van 
diagnosegerelateerde 
claims op afdeling 
Spoedeisende Hulp (n = 
50) 

Ongewone uiting van 
ziekten als contextuele 
factor gevonden in het 
ontstaan van 
diagnosefouten 

Cuperus-
Bosma et al., 
2006 

Survey Het medische 
tuchtrechtsysteem x x x       x   Nee 

Meningen van artsen (n = 
1300), leden van de 
tuchtraad (n = 388),  
advocaten (n = 43) over 
tuchtrechtsysteem 

Niet beschreven 

Gevers et al., 
2010 Survey Stress in werksituaties x             x Nee 

Meningen van SEH-artsen 
en SEH-verpleegkundigen 
(n = 56) 

Stress en spanning → 
emotionele uitputting 
→ onvoldoende 
functioneren van SEH-
team 

Hout, Friele 
& Legemaate, 
2009 

Survey 
Kennis van burgers 
over het medisch 
tuchtrecht 

x x   x   x   x Nee 

Kennis van en meningen 
over het medisch 
tuchtrecht van burgers (n 
= 1368) 

Niet beschreven 

Dute, 2005 Literatuurstudie 

Het huidige medische 
tuchtrechtsysteem en 
een 'no-fault' 
compensatiesysteem 

Professionals in de gezondheidszorg (niet 
gespecificeerd) Nee n.v.t. Niet beschreven 

Faure, 2004 Literatuurstudie 
Medische 
wanpraktijken vanuit 
economisch perspectief 

Professionals in de gezondheidszorg (niet 
gespecificeerd) Nee n.v.t. Niet beschreven 

 



 

 

Tabel 4  Overzicht van studies van overige beroepsgroepen 

Studie Soort studie Onderwerp Beroepsgroep Definitie disfunctioneren Operationalisatie (evt. 
steekproefgrootte) 

Mogelijke risico's 
oorzaken 

Brands, 
2002 Dossieronderzoek Klachten Tandartsen  Nee Klachten tegen tandartsen  

(n = 423) Niet beschreven 

Hout et 
al., 
2007 

Survey Klachten Gezondheids-
zorgpsychologen  Nee 

Klachten over 
gezondheidszorgpsychologen 
(n = 68); Enquête over deze 
klachten onder leden van de 
tuchtcolleges (n = 336) en 
advocaten (n = 26) 

Niet beschreven 

Bonke, 
2006 Literatuurstudie 

Onprofessioneel 
gedrag/probleem-
gedrag medisch 
studenten 

Medisch 
studenten  Nee n.v.t. 

Onprofessioneel gedrag 
van medisch studenten 
tijdens de studie 
voorspelt wangedrag 
als gediplomeerd arts.  

Van 
Mook 
et al., 
2010 

Literatuurstudie 

Gedrag en 
toelatingseisen 
medisch 
studenten 

Medisch 
studenten  Nee n.v.t. 

Onprofessioneel gedrag 
van medisch studenten 
hangt samen met 
onprofessioneel gedrag 
en 
tuchtrechtmaatregelen 
na afstuderen. 

Verhulp 
& 
Zondag 

Literatuurstudie 
Disfunctioneren 
en wangedrag 
van werknemers 

Werknemers in 
het algemeen 

Onder disfunctioneren verstaan wij het 
niet op de juiste wijze vervullen van 
taken door een werknemer; het niet in 
voldoenden mate voldoen aan de gestelde 
functie-eisen of zich niet gedragen zoals 
een goed werknemer betaamt. Anders 
gezegd: vakinhoudelijk zijn de door de 
werknemer geleverde prestaties en/of zijn 
gedrag 'onder de maat'. Vaak valt het 
onderscheid tussen disfunctioneren en 
wangedrag samen met het onderscheid 
tussen onmacht of onkunde 
(disfunctioneren) en onwil c.q. moedwil 
(wangedrag).  

n.v.t. Niet beschreven 



 

 

PUBMED CINAHL Sociological Abstracts Cochrane 
Library 

Social 
Science 
Research 
Network 

NIVEL DRIVER PICARTA OAISTER NARCIS 

N = 183 N = 298 N = 62 N = 76 N = 1439 N = 77 N = 100 N = 59 N = 522 N = 53 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Na ontdubbeling en selectie van artikelen die voldoen aan de 
inclusiecriteria: 

- Van toepassing op Nederland 
- Gepubliceerd in de periode 2002-2012 

N = 1064 

Selectie op titel 
1805 voldeden niet aan de in- en exclusiecriteria 
 

N = 403 

Selectie op abstract 
216 voldeden niet aan de in- exclusiecriteria 

N = 66 

Selectie op totale tekst  
 

N = 35 

 N = 2869 

Inclusiecriteria titel- en abstractselectie: 
- Definitie van disfunctioneren 
- Onderzoek naar de mate van 

disfunctioneren bij zogprofessionals 
- Onderzoek naar de gevolgen van 

disfunctioneren van 
zorgprofessionals 

- Dateert van 2002 of later 
- Van toepassing op Nederland 

    
    
  
    
    

 

Figuur 1   Overzicht van resultaten van de in hoofdstuk 2 beschreven zoekstrategie 



 

 

Tabel 5  Studies naar het voorkomen van burn-out en depressie bij zorgverleners in de gezondheidszorg 
Artikel Beroepsgroep Steekproef Indicator Resultaten 
Meeusen et al. 
(2010) 

Anesthesie 
verpleegkundigen 
(in Nederlandse 
ziekenhuizen) 

N = 882 
 

Zelf-gerapporteerde psychosomatische 
klachten 

Geen klachten (27.4%) 
Eén klacht (18.7%) 
Twee of meer klachten (52.9%) 

Bakker, Le Blanc 
& Schaufeli (2005) 

IC-verpleegkundigen 
(in 12 Europese 
landen) 

N = 1849 Ervaringen van werk-gerelateerde stress 
en burn-out klachten bij collega’s. 
 

Gemiddelde scores op variabelen (7-puntenschaal: 0 = nooit, 6 = elke 
dag): emotional axhaustion 3.08; depersonalization 2.19; reduced 
personal accomplishment 2.56 (drie subschalen vormen samen burn-
out, gemeten a.d.h.v 7-puntenschaal: 0 = nooit, 6 = elke dag); burn-out 
complainst among colleagues 2.46 (gemeten a.d.h.v 5-puntenschaal: 1 = 
geen van mijn collega’s, 5 = meeste van mijn collega’s) 

Prins et al. (2009) Arts-assistenten 
(in een Nederlands 
UMC) 

niet bekend  Cijfers uit eerdere studie (Prins, 2007) 13% voldeed aan criteria voor klinische burn-out  

Prins et al. (2010) Arts-assistenten (in 
Nederland) 

N = 2115 Zelf-gerapporteerde burnout a.d.h.v. 
Maslach Burnout Inventory (MBI) 
Human Services 
Survey (20 items) 

21% leidt aan burn-out, waarvan 6% aan een ernstige vorm van burn-
out 

Putnik, de Jong & 
Verdonk (2011) 

Zorgprofessionals (in 
Nederland) 

niet bekend Cijfers uit andere studie (Twellaar, 
2008) 

20% van de ondervraagde artsen leidt aan burn-out 

Visser et al. (2003) Medisch specialisten 
(in Nederland) 

N = 1435  Zelfgerapporteerde burnout a.d.h.v. drie 
dimensies (Maslach) 

The mean burnout scores (emotional exhaustion 15.5, depersonalization 
7.4 and personal achievement 27.3) were even somewhat below the 
average for Dutch health care professionals; 55% ervaart veel stress 
 
 

Gärtner et al. 
(2012) 

Verpleegkundigen en 
paramedici (in een 
Nederlands AMC) 

N = 314 Psychische problemen 26% heeft recent of in het verleden last gehad van psychische 
problemen 

Ruitenburg, Frings-
Dresen & Sluiter 
(2012) 

Artsen en arts-
assistenten (in een 
Nederlands AMC) 

N = 423 Veel voorkomende psychische 
stoornissen 

Burn-out (totaal 6%: artsen 6%, assistenten 7%); Stressklachten (15%: 
12 en 19%); Depressie (29%: 27 en 31%); Angstklachten (24%: 19 en 
30%). 

Twellaar, Winants 
& Houkes (2008) 

Huisartsen (in 
Nederland) 

N = 349 Zelf-gerapporteerde psychische 
gezondheid 

Burnout (19.4%) 

Wilson et al. 
(2009) 

Artsen (in VS) N = 261 
(impaired 
doctors) 

Verminderd professioneel handelen als 
gevolg van psychische aandoening 

Van de 261 impaired doctors: 40% had een ‘primary impairment’ of 
mental illness; 56% drugs- en alcoholmisbruik; 4% lichamelijke ziekte. 
Estimates of impairment: 7 – 12%, waarvan 75% afhankelijk is van 
drugs/alcohol. 

 
 



 

 

Tabel 6 Studies naar het voorkomen van verslavingsproblemen bij zorgverleners in de gezondheidszorg Verslaving 
Artikel Beroepsgroep Steekproef Indicator Resultaten 
Kenna & 
Lewis (2008) 

Zorgprofessionals (in 
VS) 

N = 479 Risicofactoren voor alcohol- en 
drugsgebruik 

n.v.t 

Marshall  
(2008) 

Artsen (in Engeland) N = 144 (artsen met  
drugsmisbruik 
problemen) 

Alcohol- en drugsmisbruik Van de 144 artsen: Alcoholmisbruik (42%); Drugsmisbruik 
(26%); Combinatie drugs- en alcoholmisbruik (31%) 

McLellan et 
al. (2008) 

Artsen (in VS) n.v.t. Cijfers uit andere studie Drugsmisbruik bij 10 – 12% van artsen in VS.  

Oreskovich et 
al. (2012) 

Chirurgen (in VS) N = 7197 Diagnostische score voor het vaststellen van 
misbruik/afhankelijkheid van alcohol 

Alcoholmisbruik (15.4%) 

Rosta & 
Aasland 
(2012) 

Artsen (in 
Noorwegen) 

N = 682  
(artsen in 
Noorwegen) 

Zelfgerapporteerd alcoholgebruik in 2000 en 
2010 

Alcoholgebruik in 2000 en 2010: twee of meerdere keren per 
week (31.4 en 48.7%); elke week of vaker dronken (6.6 en 
2.5%); gevaarlijke drinkers (10.7 en 8.2%). 

Seppala & 
Berge (2010) 

Artsen (in VS) n.v.t. Alcohol- en drugsverslaving (incl. 
medicijngebruik) 

Geschat percentage verslaafde artsen: 10 – 12% 

Voigt et al. 
(2009) 

Artsen en medisch 
studenten (in 
Duitsland) 

N = 940  
 

Zelfgerapporteerd alcohol- en drugsgebruik  Alcoholgebruik: 75% gebruikt één of meerdere keren in een 
normale werkweek; 24.8% (v.d. mannelijke artsen), 36.5% (v.d. 
mannelijke studenten), 25.3% (v.d. vrouwelijke artsen) en 30.4% 
(v.d. vrouwelijke studenten) gebruikt meer alcohol dan de 
dagelijkse aanbevolen hoeveelheid. 
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