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‘(Dis)functioneren van professio-
nals in de zorg’
Willemien Kastelein

Het preadvies voor de Vereniging voor Gezondheidsrecht behandelt in 2016 het thema functioneren 
en disfunctioneren. Deze bijdrage gaat nader in op het eerste deel van het preadvies dat handelt over 
functioneren en disfunctioneren van professionals in de zorg. De inhoud van het preadvies geeft aanleiding 
tot beschouwingen, reflectie en discussie. Hier kan ik gezien de beperkte ruimte slechts aantal punten 
behandelen. Dat zijn de volgende.

Definitie disfunctioneren

De definitie van disfunctioneren van IGZ – en niet die van 
de KNMG – wordt gevolgd. Dat betekent dat disfuncti-
oneren ook betrekking kan hebben op tekortschietende 
beroepscompetenties (en niet alleen op onverantwoorde 
zorgverlening) en niet structureel hoeft te zijn. Ook een 
incidentele ontsporing kan wijzen op disfunctioneren. Dat 
lijkt mij terecht. 
De preadviseurs stellen dat een goede professional steunt op 
drie pijlers van professionele performance: hij moet streven 
naar excellentie, medemenselijk handelen en rekenschap 
afleggen. Niet helder is of het hier niet aan voldoen volgens 
de auteurs leidt tot disfunctioneren en/of onverantwoorde 
zorg. De pijlers blijven dan ook enigszins onuitgewerkt in 
het verdere advies.

Welzijn

Aan het welzijn van de professional wordt volgens de 
auteurs te weinig aandacht besteed. Er  zijn behoorlijk wat 
stressoren bij het functioneren van de professional, zoals de 
regeldruk, calamiteiten, klachten en claims. De zorg wordt 
bovendien teveel beheerst door marketing- en manage-
mentsideologieën. Dit leidt tot verharding, verzakelijking 
en afnemende kwaliteit van zorg. Daarbij wordt er te 
weinig gebruik gemaakt van peer support. Twintig procent 
van de Nederlandse aios en achttien procent van de jonge 
medisch specialisten hebben in matige of ernstige vorm last 
van burn-out klachten. Het evenwicht tussen de drie pijlers 
van professionele performance raakt daardoor verstoord. 
Er moet meer aandacht komen voor de oriëntatie op 
professionele waarden en welzijn, aldus de auteurs. Dat 
kan disfunctioneren voorkomen.
 
 
 

Preventie
Interessant en voor juristen wellicht enigszins ongebruikelijk 
is de aandacht voor preventie in het preadvies. Onderdeel 
van preventie is het tenminste jaarlijks evalueren van het 
individueel en collectief functioneren van de professional. 
De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) 
stelt tegenwoordig individuele evaluatie gesprekken 
verplicht tot herregistratie. De preadviseurs bevelen aan 
om hierbij ook het collectief functioneren van de groep 
te betrekken. Dat lijkt mij een prima suggestie. Disfunc-
tioneren komt zelden alleen. Aandacht voor preventie 
zou contractueel moeten worden vastgelegd tussen Raad 
van Bestuur, Medisch Specialistisch Bedrijf en individuele 
specialist. Die preventie begint met een adequate aan-
spreekcultuur. Preventie is een persoonlijke en een 
collectieve taak van professionals. Het aanspreken door 
andere professionals zou al moeten beginnen bij een 
niet pluis gevoel. Het serieus omgaan met een niet pluis 
gevoel zou, zo stellen de auteurs, onderdeel moeten 
uitmaken van de professionele standaard. Professionals 
zouden zelfs een spreekplicht moeten hebben bij signalen 
over tekortkomingen in het functioneren van andere 
professionals. Dat vergt een behoorlijke wijziging van 
de attitude van professionals. Daar zal meer voor nodig 
zijn dan dit preadvies. Prioritering en agendering bij 
verenigingen van professionals, medische staven en raden 
van bestuur zal daarvoor nodig zijn.

Opleidingen

Opvallend weinig aandacht wordt in het preadvies besteed 
aan de mogelijkheden die de opleidingen tot professional 
en specialist bieden om een goede professionele attitude 
en preventie aan te leren, alsmede peer support te geven. 
In mijn ogen een gemiste kans. De opleider is immers het 
voorbeeld voor professioneel functioneren in zijn groep 
en voor de leerling. Berichten over een onveilig oplei-
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dingsklimaat zoals in het UMCU en het AMC zijn in dat 
kader zorgelijk. Een disfunctionerende opleider is slecht 
voor de kwaliteit van zorg. Hoe kunnen aankomende 
professionals leren om te gaan met niet pluis gevoelens en 
leren spreken over hun tekortkomingen als het opleidings-
klimaat onveilig is en/of als hun opleider dit soort zaken 
niet bespreekbaar maakt? Daar zouden RGS, medisch 
specialisten en Raad van Bestuur naar mijn mening veel 
sterker op moeten sturen. Het is toch opvallend te noemen 
dat nu recent in twee grote academische ziekenhuizen 
zowel de professionals als de Raad van Bestuur in dat 
opzicht lijken te hebben gefaald. Met het oog daarop zou 
een vergelijking tussen het eerste deel van het preadvies 
dat handelt over zorgprofessionals en het tweede deel dat 
handelt over zorgbestuurders interessant zijn.
In het tweede deel van het preadvies dat handelt om 
functioneren en disfunctioneren van bestuurders wordt 
immers gesteld dat het gedrag van de bestuurder een 
belangrijker factor voor disfunctioneren en falen is dan 
de competenties van de bestuurder. Bestuurders falen niet 
door gebrek aan kennis maar door wie ze zijn en hoe ze 
zich gedragen in stressvolle situaties, aldus de auteurs van 
het tweede deel. Opvallend is dan dat onder bestuurders 
een jaarlijkse 360o evaluatie nog allerminst gemeengoed is, 
terwijl dat bij medische professionals al verplicht is. Het 
lijkt overigens niet vergaand om te veronderstellen dat ook 
voor professionals geldt dat gedrag vaker een factor is bij 
disfunctioneren dan ontbrekende kennis. Professionals 
lijken echter verder gevorderd in de preventie en het 
bespreekbaar maken van disfunctioneren. 

Disfunctioneringsonderzoek

Het laatste gedeelte van het eerste deel van het preadvies 
behandelt (de reglementering van) het disfunctioneringson-
derzoek. De auteurs adviseren meer aandacht te schenken 
aan  de (verplichte) fase van het gesprek voorafgaand aan 
een mogelijke disfunctioneringsmelding en aan collectief 
disfunctioneren. Er blijkt namelijk zelden sprake van 

alleen een individueel probleem. Daarom moet, ook in 
de voorfase, meer aandacht worden geschonken aan de 
context, de vakgroep, de afdeling en/of het team. Aan de 
verplichting om voorafgaand aan een disfunctionerings-
melding een verkenning en analyse te doen plaatsvinden, 
gevolgd door een verbetertraject, wordt door de auteurs 
zo zwaar getild dat aan het niet volgen van deze route de 
consequentie wordt verbonden van niet-ontvankelijkver-
klaring van een disfunctioneringsmelding. Dat lijkt mij 
te ver gaan, althans als de consequentie zou zijn dat dis-
functioneren in dat geval niet zou worden onderzocht 
of zou kunnen worden vastgesteld. Voor wat betreft de 
verdere procedure lopen de auteurs gemakkelijk heen 
over de strenge eisen die de civiele rechter aan het hoor en 
wederhoor in de onderzoeksfase stelt. Zij laten het belang 
van vertrouwelijkheid van de procedure en de gespreksver-
slagen prevaleren boven het belang van hoor en wederhoor. 
Een mijns inziens discutabele keuze nu dit op gespannen 
voet staat met de rechtsbescherming die kan vergen dat de 
onderzochte moet kunnen nagaan welke beschuldigingen 
door wie zijn geuit en waar ze op berusten.

tot slot

Het preadvies sluit af met de aanbeveling dat er naast 
zorg aan de patiënt ook zorg aan de professionals moet 
worden besteed om hen niet alleen fit maar ook bezield 
te houden. Een mooie afsluiting; het advies geldt voor alle 
professionals. 
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