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Samenvatting 
 

Dit onderzoek richt zich op de werking van het modelreglement ‘mogelijk disfunctionerend medisch 

specialist’ dat de Orde van Medisch Specialisten (OMS) als belangenbehartiger van medisch specialisten 

heeft ontwikkeld. Met dit modelreglement tracht de OMS een uniforme procedure aan te bieden aan 

ziekenhuizen bij het vroegtijdig signaleren en de behandeling van (vermeend) disfunctioneren van 

medisch specialisten waarbij de reputatie van de betrokken specialist en de kwaliteit van de zorg 

gewaarborgd blijven. De vraag die in dit onderzoek centraal staat is dan ook als volgt: 

 

In welke mate en op welke wijze draagt het modelreglement 'mogelijk disfunctionerend medisch 

specialist' van de Orde van Medisch Specialisten bij aan het tijdig signaleren van disfunctionerende 

medisch specialisten in de Nederlandse algemene ziekenhuizen? 

In dit onderzoek is gekeken naar de werking van het modelreglement, waarbij er is gekeken naar in 

hoeverre het modelreglement wordt gebruikt in de Nederlandse algemene ziekenhuizen als handvat bij 

functioneringsvragen. De focus ligt hierbij op de voorwaarden waaraan het modelreglement dient te 

voldoen om te kunnen functioneren als borgingsinstrument van de kwaliteit van de zorg binnen een 

ziekenhuis.  

 

Een reeks van incidenten met disfunctionerende medisch specialisten hebben het wantrouwen in de 

medisch specialist doen toenemen. Hierdoor is de focus op kwaliteit van de zorg toegenomen en is het 

zelfregulerende vermogen van de medische professie onder druk komen te staan. Er is sprake van een 

verschuiving van professionele zelfsturing naar gedelegeerde zelfsturing. De medisch specialist, of het 

ziekenhuis heeft hierbij nog steeds de autonomie om zijn eigen kwaliteitssysteem te ontwikkelen, maar dit 

interne systeem wordt getoetst aan algemeen geldende standaarden. Dit heeft gevolgen voor de manier 

waarop het modelreglement ingericht dient te worden. Er zijn drie componenten waaraan het 

modelreglement moet voldoen om een bijdrage te kunnen leveren aan het interne borgingssysteem. Deze 

componenten, of voorwaarden, zijn: het normeringskader waaraan disfunctioneren wordt getoetst, de 

wijze van informatievergaring en de manier van gedragsbeïnvloeding gebaseerd op de theorie over 

‘responsive regulation’ van Ayres & Braithwaite (1992). Door middel van interviews en een enquête die 

is verspreid onder alle algemene ziekenhuizen in Nederland is onderzocht wat voor procedure wordt 

gevolgd bij functioneringsvraagstukken, wat de ervaringen daarmee zijn en waar de verschillen liggen 

met het modelreglement.  
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De OMS wordt aanbevolen om het modelreglement te toetsen aan de opgestelde voorwaarden. Het 

toetsingskader is van belang om een duidelijk en een door alle betrokkenen gedeeld normenkader te 

creëren over wat disfunctioneren precies is. Daarnaast kan er zonder objectieve criteria überhaupt niet 

worden getoetst of een medisch specialist disfunctioneert. Ook dient de procedurele juistheid in 

ogenschouw te worden genomen. Vaak gaat een tucht- of rechtszaak mis omdat de onderzoekscommissie 

onzorgvuldig is geweest of fouten heeft gemaakt in het onderzoek. Een zorgvuldige uitvoering van het 

onderzoek is dus een essentieel onderdeel van het proces. Belangrijke aspecten hierbij zijn de formulering 

van de onderzoeksopdracht, de samenstelling van de commissie, de vertrouwelijkheid van de 

geïnterviewden en de medewerking van de betreffende specialist. Tot slot is het van belang dat het 

reglement tijdig disfunctioneren kan signaleren. Hiervoor dient een cultuur open te zijn, waarin 

ziekenhuismedewerkers vermoedens van disfunctioneren op tijd durft te melden. De ervaring leert dat 

ziekenhuismedewerkers vaak pas een melding maakt als er zich al disfunctioneren heeft voorgedaan. 

Daarnaast moet zowel tijdens het onderzoek als bij het verbetertraject gefocust worden op het verbeteren 

en het leren van het functioneren van de medisch specialist. Er moet dus niet gelijk op straffende 

instrumenten worden ingezet die de relatie tussen de medisch specialist en de toezichthouders kan 

schaden, maar op dialoog en het verbeteren van het functioneren. 

Uit dit onderzoek is gebleken dat het modelreglement geen eenduidig en objectiveerbaar toetsingskader 

heeft om het disfunctioneren vast te stellen. Daardoor is het ook voor ziekenhuizen lastig om 

disfunctioneren te toetsen. Ook mist het modelreglement een aantal componenten om procedurele 

juistheid te waarborgen. Zo moet er expliciet worden opgenomen dat externe actoren kunnen worden 

ingezet om onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. Ook is de documentatie van het onderzoek en 

voornamelijk de documentatie van de gespreksverslagen van geïnterviewde respondenten van belang. Dit 

betekent dat in het reglement duidelijk dient te worden opgenomen hoe de onderzoekscommissie de 

gespreksverslagen moet vastleggen om de privacy van de geïnterviewde respondenten te kunnen 

waarborgen. Een ander essentieel onderdeel is de cultuur binnen het ziekenhuis en het imago dat het 

modelreglement heeft. Melding van disfunctioneren wordt in veel gevallen pas gedaan als de maatschap 

er zelf niet meer uit komt. Oplossingen tot verbetering in het functioneren zijn dan meestal niet meer 

haalbaar. Deze vicieuze cirkel waarbij het reglement alleen maar wordt ingezet als het geëscaleerd is en 

verbetering niet meer mogelijk is, is niet wenselijk. Er dient dus een cultuuromslag plaats te vinden 

waarin ziekenhuismedewerkers zich veilig genoeg voelen vermoedens van disfunctioneren tijdig te 

kunnen melden.  
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1. Inleiding 
 

1.1 Aanleiding 
Er is een toenemende aandacht voor het disfunctioneren van medisch specialisten, zowel in de politiek, in 

de media als binnen de beroepsgroep van de medisch specialisten zelf. In het huidige maatschappelijke 

klimaat is er tegelijkertijd minder plaats voor de acceptatie van fouten of vergissingen (de Bont et. al. 

2009, p. 10). Zo is er een ‘zero risk tolerance’ in verschillende sectoren terug te vinden. Deze 

ontwikkeling vertaalt zich in een vraag naar meer regels en procedures en een verdere institutionele 

verdichting van toezichthoudende en veiligheidsbevorderende instanties (de Bont et. al. 2009). Illustratief 

zijn bijvoorbeeld de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), die pleit voor een uitbreiding van 

handhavinginstrumenten en de Onderzoeksraad voor Veiligheid, die ook de zorg tot zijn domein is gaan 

rekenen. Er is een sterke stijging merkbaar in het gebruik van thema’s zoals governance, kwaliteit en 

veiligheid.  

In 2005 hebben de brancheorganisaties in de gezondheidszorg de principes van health care governance 

verwerkt in de Zorgbrede Governancecode uit 2005. In 2010 is deze governancecode op het gebied van 

kwaliteit en veiligheid verder aangescherpt. Daarnaast heeft de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, 

alsook de Algemene Rekenkamer de hierboven genoemde thema’s geëvalueerd. Alle rapporten richten 

zich op een aantal kernthema’s die door de Commissie-Meurs tien jaar eerder werden opgesteld: goede 

zorg vereist goed bestuur en goed toezicht. Daarmee is goede zorg verantwoorde zorg (Schraven, 2013, p. 

123). Deze institutionele verdichting leidt niet alleen tot meer bestuurlijke drukte maar ook tot hogere 

verwachtingen van het publiek (en de politiek) ten aanzien van de te realiseren mate van veiligheid in de 

gezondheidszorg (Bont et. al., 2009; WRR 2008). Instrumenten en standaarden om optimaal functioneren 

van de gezondheidssector en specifiek de medisch specialist te stimuleren en te sturen komen hieruit 

voort. 

Door de toegenomen focus op governance is de autonome positie van de medisch specialist ingeperkt. 

Een aantal decennia geleden bezat de medisch specialist bijvoorbeeld nog een grote mate van autonomie 

en was hij vrij in zijn besluitvorming. Besluitvorming over de regulering en distributie van zorg werd 

verricht door de zorgprofessional die hiervoor autoriteit kreeg toebedeeld vanuit de overheid. Sinds een 

aantal decennia is de trend gaande waarin het door de medische professie gecontroleerd systeem is 

getransformeerd naar een systeem van coregulering waarin de beroepsgroep haar zeggenschap moet delen 

(Helderman & Wallenburg, 2013, p.195). Deze overstap van een op vertrouwen gebaseerde relatie naar 



9 
Masterthesis Bestuurskunde - Radboud Universiteit Nijmegen 

Bregje Lankveld  

 

een relatie gebaseerd op verantwoordingsmodellen, protocollen en monitoring kent twee oorzaken 

(Tuohy, 2003, p. 196). Op de eerste plaats is dat de introductie van gereguleerde concurrentie in de 

zorgsector en ten tweede een groeiend publiekelijk wantrouwen jegens de medische professie naar 

aanleiding van een aantal incidenten met disfunctionerende medisch specialisten. Deze incidenten hebben 

in de afgelopen jaren geleid tot een verscherping van de toezicht. Het ging in deze gevallen niet alleen om 

disfunctionerende individuele medisch specialisten, maar ook om onjuist handelende maatschappen in 

zijn geheel. Enkele voorbeelden zijn het disfunctioneren van de ex-neuroloog Jansen Steur van het 

Medisch Spectrum Twente, het bariatisch programma van het Scheper Ziekenhuis Emmen, waarbij de 

kwaliteit niet kon worden gewaarborgd, en het tekortschieten van de cardio chirurgische keten van het 

UMC St. Radboud in 2006. Daarnaast worden er ook meer meldingen gedaan bij de IGZ van mogelijk 

disfunctioneren, wat indiceert dat de aandacht voor het functioneren van medisch specialisten is 

toegenomen. De vraag om meer transparantie en het vastleggen van transparantiebevorderende 

maatregelen in procedures en reglementen is dan ook een logisch gevolg van de toegenomen alertheid bij 

de betrokken actoren op het disfunctioneren van medisch specialisten. Deze ontwikkeling legitimeerde de 

overheid om meer macht te claimen, wat er toe heeft geleid dat er een toenemende bestuurlijke 

afhankelijkheid is ontstaan tussen de medische beroepsgroep, de ziekenhuisbestuurders en de overheid 

(Wallenburg, 2012). 

Dit onderzoek richt zich op de procedure die wordt gevolgd bij (vermeend) disfunctioneren van medisch 

specialisten. Recente gegevens over disfunctionerende specialisten zijn er niet, eerder onderzoek meldt 

een percentage van 4 tot 5 procent aan disfunctionerende specialisten in Nederland (Rosingh, van der 

Veur & Sijmons, 2012, p. 627). Uit een survey van IQ Healthcare blijkt dat 37% van de Nederlandse 

medisch specialisten de afgelopen 12 maanden een ervaring heeft gehad met (vermeend) disfunctioneren 

van een zorgverlener. Een derde van deze mogelijk disfunctionerende zorgverleners was werkzaam buiten 

de instelling van de respondent (IQ Healthcare, 2012).  

De voornaamste instrumenten om disfunctioneren aan te pakken focussen zich op preventie. Niet alleen 

bij toezichthouders zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), maar ook bij opleidingen en 

gezondheidszorginstellingen is er instrumentarium ontwikkeld om disfunctioneren te voorkomen en/of 

tijdig op te sporen. In de opleiding van medisch specialisten wordt sinds januari 2007 competentiegericht 

opgeleid. In totaal zijn er zeven competentiedomeinen, waaronder medisch handelen, communicatie, 

professionaliteit en samenwerking. Op deze manier kan het leerproces van artsen in de opleiding effectief 

worden getoetst, waarbij ook gebruik gemaakt wordt van zelfreflectie- en feedbackmethoden (Kroneman, 

2006, p.461). Sinds 2008 wordt er binnen zorginstellingen gebruik gemaakt van het instrument 
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‘Individueel Functioneren Medisch Specialisten’ (IFMS). Het doel van dit systeem is het verbeteren van 

professioneel handelen om de kwaliteit van patiëntenzorg te borgen en (waar mogelijk) verder te 

verbeteren. Dit gebeurt aan de hand van het principe 360-gradenfeedback, een portfolio en een 

persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Daarnaast zijn medisch specialisten verplicht zich bij te scholen om 

in aanmerking te komen voor een herregistratie die elke vijf jaar moet worden behaald (Croonen, 2013, p. 

1422 & OMS,2013b). Al deze maatregelen trachten bij te dragen aan het optimaal functioneren van 

medisch specialisten. Bij een vermoeden van disfunctioneren kan het ziekenhuis gebruik maken van een 

procedure om disfunctioneren tijdig te signaleren en in goede banen te leiden. De Orde van Medisch 

Specialisten (OMS) heeft hiervoor als beroepsvereniging een modelreglement opgesteld, waarin concrete 

stappen staan vermeld in het geval van (vermeend) disfunctioneren. Op deze manier wordt getracht zowel 

de patiëntveiligheid als de reputatie van de medisch specialist te kunnen waarborgen. 

Het werken aan kwaliteitsverbetering met instrumenten als IFMS en het voorkomen en tijdig opsporen 

van (mogelijk) disfunctioneren liggen dus in elkaars verlengde. Dit levert echter een spanningsveld op: 

wanneer kan welk instrument het beste worden ingezet om tot een zo optimaal mogelijk resultaat te 

komen? In een vroeg stadium repressieve instrumenten inzetten kan de vertrouwensrelatie tussen de 

medisch specialist en de toezichthouder beschadigen, maar het inzetten van alleen maar preventieve 

instrumenten zou kunnen leiden tot opportunistisch gedrag van medisch specialisten. 

Uit het bovenstaande blijkt dus dat de regulering en de mate van zelfsturing van de medische 

beroepsgroep de afgelopen jaren een onderwerp van aanhoudend debat is geweest. Naar aanleiding 

hiervan heeft de IGZ haar handhavingsinstrumenten uitgebreid. Tegelijkertijd eigenen de medische 

beroepsgroepen zich ook een rol toe bij het functioneringsvraagstuk van medisch specialisten, door 

scholing en eisen aan herregistratie. Dit is de dynamiek binnen de gezondheidszorg waartegen dit 

onderzoek geplaatst kan worden.  

 1.2 Probleembeschrijving 

Dit onderzoek richt zich hoofdzakelijk op het modelreglement ‘mogelijk disfunctionerend medisch 

specialist’ dat de Orde van Medisch Specialisten (OMS) als belangenbehartiger van medisch specialisten 

heeft ontwikkeld. Met dit modelreglement tracht de OMS een uniforme procedure aan te bieden aan 

ziekenhuizen bij het vroegtijdig signaleren en de behandeling van (vermeend) disfunctionerende medisch 

specialisten. Op dit moment is het nog niet duidelijk in hoeverre het reglement is ingevoerd in 

ziekenhuizen en in hoeverre het reglement bijdraagt aan het kwaliteitssysteem binnen ziekenhuizen. 
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Ondanks dat er wordt gestreefd naar implementatie van het beleid in alle ziekenhuizen, zal dit naar alle 

waarschijnlijkheid niet volledig gerealiseerd zijn. Dit valt mede te verklaren door de positie van de OMS. 

Zij is geen publiekrechtelijke instelling, waardoor zij geen bevoegdheden heeft om haar beleid op te 

leggen aan medisch specialisten, ze is hierbij afhankelijk van de betrokken actoren zoals de IGZ, 

ziekenhuizen, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), en de wetenschappelijke 

verenigingen. Het streven is echter gericht op een eenduidige procedure bij alle ziekenhuizen om 

mogelijk disfunctioneren tijdig te melden en via een juiste procedure te onderzoeken. Alleen op deze 

manier kan de zorgvuldigheid van het proces, de reputatie van de betrokken specialist en de kwaliteit van 

de zorg gewaarborgd blijven. In deze hoedanigheid is onderzocht aan welke voorwaarden het 

modelreglement dient te voldoen om te kunnen functioneren als borgingsinstrument (van de kwaliteit) en 

waar de eventuele knelpunten liggen. 

1.2.1Probleemstelling 

De vraag die in dit onderzoek centraal staat luidt als volgt: 

 

In welke mate en op welke wijze draagt het modelreglement 'mogelijk disfunctionerend medisch 

specialist' van de Orde van Medisch Specialisten bij aan het tijdig signaleren van disfunctionerende 

medisch specialisten in de Nederlandse algemene ziekenhuizen? 

Om antwoord te kunnen geven op deze onderzoeksvraag zijn de volgende deelvragen geformuleerd: 

1) Welke actoren zijn betrokken bij het functioneren van medisch specialisten? 

2)Wat is de positie van het modelreglement in relatie tot andere instrumenten ten behoeve van het 

functioneren van medisch specialisten? 

3) Welke voorwaarden kunnen worden geduid voor de effectieve werking van het modelreglement? 

4) In hoeverre wordt het modelreglement ‘mogelijk disfunctionerend medisch specialist’ gebruikt in de 

Nederlandse algemene ziekenhuizen als handvat bij functioneringsvragen? 

5) Welke factoren hebben een rol gespeeld bij de werking van het reglement op ziekenhuisniveau? 

1.3 Onderzoeksopzet 

 

Om een antwoord te verkrijgen op de onderzoeksvraag heeft er allereerst een verkenning plaats gevonden 

van de positie van de medisch specialist in het gezondheidszorgspectrum. Vervolgens is door middel van 

een theoretische verdieping onderzocht wat de voorwaarden zijn voor het succesvol functioneren van het 

modelreglement binnen de besproken ziekenhuizen. Inzichten en perspectieven over professionele 
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zelfregulering en de kwaliteit van het interne borgingssysteem zijn hierbij uiteengezet. Daarnaast zijn 

instrumenten die het functioneren van medisch specialisten stimuleren en disfunctioneren proberen te 

detecteren meegenomen. Het modelreglement ‘mogelijk disfunctionerend medisch specialist’ is één van 

deze instrumenten die wordt gebruikt om eventueel disfunctioneren vroegtijdig te detecteren en het 

onderzoek in goede banen te leiden. Aangezien het reglement voortborduurt op preventieve instrumenten 

is het voor de volledigheid van het onderzoek van belang een overzichtelijk beeld van deze preventieve 

instrumenten te schetsen. De informatievergaring heeft plaatsgevonden aan de hand van een aantal 

interviews en een enquête bij alle algemene ziekenhuizen in Nederland. De uiteindelijke resultaten van 

het onderzoek hebben geleid tot aanbevelingen ter verbetering van het modelreglement.  

1.4 Relevantie 

 
Het modelreglement ‘mogelijk disfunctionerend medisch specialist’ dat door de Orde is opgesteld 

fungeert als leidraad voor ziekenhuizen om een (soortgelijke) reglement te ontwikkelen en heeft als doel 

de eenduidigheid van deze procedures binnen ziekenhuizen te stimuleren om goed om te kunnen gaan met 

functioneringsvraagstukken. Hier wordt toegelicht waarom dit onderzoek relevant is voor zowel de 

gezondheidszorg als voor de bestuurskunde.  

1.4.1 Relevantie voor de gezondheidszorg 

Het is van groot belang dat ziekenhuizen een gedegen procedure omtrent functioneringsvraagstukken 

hebben. Uiteindelijk gaat het om de kwaliteit van de medisch specialistische zorg in Nederland en het 

vertrouwen dat de maatschappij en de individuele patiënt hierin kan en moet hebben. Het disfunctioneren 

van medisch specialisten is, vooral naar aanleiding van enkele incidenten, sterk in de politieke en 

publieke aandacht gekomen. Het vertrouwen van de maatschappij in het handelen van de medisch 

specialist is hierdoor afgenomen. Het adequaat detecteren en analyseren van eventueel disfunctioneren, 

alsmede het ombuigen hiervan, dient dan ook te worden nagestreefd om zowel het vertrouwen als de 

kwaliteit van de zorg te waarborgen.  

1.4.2 Bestuurskundige relevantie 

In dit onderzoek zal de sturing en het handelen van medisch specialisten aan studie worden onderworpen. 

Ondanks dat de medisch specialistische zorg of de OMS niet direct onder het openbaar bestuur valt, 

hebben de resultaten van dit onderzoek wel degelijk effect op de gezondheidszorg en op de sturing van 

deze door de overheid gereguleerde sector.  

In dit onderzoek wordt de validiteit van een aantal theorieën getest. Deze theorieën hebben betrekking op 

de manier waarop het gedrag van de medisch specialist gestuurd kan worden en het zelfregulerend 
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vermogen van de medische professie. Dit biedt inzicht in de condities waaronder zelfregulering kan 

bijdragen aan de borging van de kwaliteit van de zorg. Dit past binnen de theorie over systeemtoezicht 

van Helderman & Honingh (2009) die zich richt op het verticale toezicht door de overheid waarbij 

gebruik wordt gemaakt van interne borgingssystemen binnen organisaties of sectoren. Deze manier van 

toezicht houden wordt steeds vaker genoemd als een alternatief voor klassiek overheidstoezicht op 

uitkomsten. Dit onderzoek vergroot het inzicht over systeemtoezicht in de zorgsector en de moderne 

opvattingen over toezicht waarbij het interne borgingssysteem een essentiële rol speelt. 

1.5 Leeswijzer 

 
Dit onderzoek begint met een verkenning van de spelers in het veld van de gezondheidszorg. Daarbij 

wordt ook de organisatie van het algemene ziekenhuis en de positie van de medisch specialist onderzocht. 

In hoofdstuk drie wordt het theoretisch kader uiteen gezet. Hierin worden theorieën met betrekking tot 

professionele zelfregulering en de kwaliteit van het interne borgingssysteem toegelicht. Hieruit zijn de 

voorwaarden gedestilleerd waaraan het modelreglement dient te voldoen om te kunnen functioneren als 

sturingsinstrument. Na deze theoretische verkenning volgt in hoofdstuk vier het methodologisch kader. In 

dit hoofdstuk wordt de gevolgde methode van onderzoek uitgelegd en verantwoord. Hierbij wordt 

aandacht besteed aan de interviews, de enquête en de daarbij behorende respondenten. In het vijfde 

hoofdstuk wordt ingegaan op de resultaten. Hierbij worden de bevindingen vergeleken met de theorie 

zoals beschreven in het theoretisch kader. Het laatste hoofdstuk bestaat uit de conclusies van het 

onderzoek. Daarnaast worden er aanbevelingen gedaan om het modelreglement te optimaliseren en wordt 

er kritisch gereflecteerd op het onderzoek. 
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2. Het gezondheidszorgsysteem en de medisch 

specialist 
 

Het functioneren van medisch specialisten wordt beïnvloedt door verschillende actoren. Binnen een 

ziekenhuis worden zij beïnvloedt door directe collega’s, zoals verpleegkundigen, arts in opleiding tot 

specialist (aios), de Raad van Bestuur en de Medische Staf. Buiten het ziekenhuis spelen de IGZ en 

brancheorganisaties, zoals de OMS en NVZ, een rol bij het functioneren van medisch specialisten. 

Signalen van disfunctioneren kunnen dan ook van verschillende belanghebbenden af komen. In dit 

hoofdstuk zullen de actoren die betrokken zijn bij het functioneren van medisch specialisten uiteen 

worden gezet. Daarbij zal er ook aandacht worden besteed aan de manier waarop ziekenhuizen zijn 

georganiseerd. Op deze manier kan er worden bekeken wat de positie van de medisch specialist in het 

gezondheidszorgsysteem.  

2.1 Actoren in het veld 

 
Formeel gezien heeft iedere zorgprofessional de plicht op basis van de Wet op de geneeskundige 

behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet 

BIG) om goede zorg te leveren en onverantwoorde zorg te voorkomen (Rijksoverheid, 2013). Het 

voorkomen van disfunctioneren is echter niet alleen een taak van de individuele zorgprofessional maar 

ook van beroepsverenigingen en brancheorganisaties. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt 

toezicht op de kwaliteit van de volksgezondheid. De medisch specialist wordt vertegenwoordigd door de 

Orde van Medisch Specialisten (OMS) en de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering 

der Geneeskunst (KNMG). Ook is het ziekenhuis, de organisatie waarin de zorgprofessional voornamelijk 

werkzaam is, een actor binnen het speelveld. De Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht, de Medische 

Staf, maar ook de andere zorgprofessionals die samenwerken met de medisch specialist zullen hierbij ook 

uiteen worden gezet. 

 2.1.1Toezichthouder  

 

De IGZ is verantwoordelijk voor het toezicht op de individuele beroepsbeoefenaren in en buiten een 

zorginstelling. Zij bevordert de volksgezondheid door het gebruik van advies, stimulans en dwang 

betreffende het beleid omtrent de kwaliteit van de zorg (IGZ, 2013a). Zolang een medisch specialist in 

een ziekenhuis werkt ligt de primaire verantwoordelijkheid voor zijn functioneren bij de specialist zelf. 
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De eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de zorg ligt bij de Raad van Bestuur (RvB). Naast de 

inspectie, die toezicht houdt op de kwaliteit van het systeem en het functioneren van de RvB, heeft elk 

ziekenhuis een Raad van Toezicht (RvT). De RvT houdt toezicht op de RvB door middel van de 

kwaliteitsindicatoren, het jaargesprek, thematisch toezicht en het behandelen van calamiteiten en 

meldingen op basis van artikel 6 van de door de Minister vastgestelde Leidraad Meldingen (IGZ, 2010, p. 

2). 

De IGZ maakt bij haar toezicht op de kwaliteit van de zorg gebruik van gefaseerd toezicht, thematisch 

toezicht en toezicht bij incidenten. Gefaseerd toezicht verloopt in drie fasen. In de eerste fase worden 

risico’s gesignaleerd op basis van de door zorginstellingen aangeleverde kwaliteitsinformatie. Als uit deze 

informatie risico’s aanwezig lijken te zijn worden in de tweede fase inspectiebezoeken verricht. Hierbij 

wordt een oordeel gevormd over de kwaliteit van de zorg en eventuele risico’s, waarna er 

maatregelenbepaling plaatsvindt. De derde fase bestaat uit het opleggen van bestuurlijke, tuchtrechtelijke 

en strafrechtelijke maatregelen. Thematisch toezicht is gericht op instellingsoverstijgende onderwerpen. 

Via een steekproef worden instellingen geselecteerd om onderzocht te worden op een specifiek 

onderwerp. Het doel is om landelijk inzicht te krijgen in de effecten van overheidsbeleid, specifieke 

knelpunten en tekortkomingen in de zorg en het traceren van dreigende problemen in de kwaliteit en 

veiligheid van de zorg. Tot slot kunnen incidenten, die gemeld worden bij de inspectie, leiden tot 

handhavingmaatregelen. Dit gebeurt voornamelijk wanneer meldingen worden gedaan die duiden op 

ernstige tekortkomingen in de kwaliteit van de zorg. De inspectie neemt de toetsing van kwaliteit van 

ondersteuningsplannen mee in het gefaseerde toezicht (IGZ, 2013a). De IGZ heeft verwachtingen en 

eisen op het gebied van kwaliteit. Incidenten moeten worden gemeld, plannen ter verbetering en 

ondersteuning moeten gemaakt worden en zorginstellingen moeten hoogwaardige zorg leveren. 

Bij de IGZ is er een stijging merkbaar in het aantal meldingen die worden gedaan over het functioneren 

van medisch specialisten en het aantal inspectiebezoeken dat wordt verricht. Zo heeft de inspectie in 2012 

900 inspectiebezoeken meer uitgevoerd dan in 2011 (in totaal vonden er 3142 inspectiebezoeken plaats). 

Het aantal meldingen is gestegen met ruim 2.000 ten opzichte van 2011 (IGZ, 2013a). Dit kan worden 

verklaard door de scherpere koers die wordt gevaren door de inspectie. Daarbij wordt er door de inspectie 

meer gefocust op het functioneren van medisch specialisten en het afleggen van verantwoording. Ook is 

er een grotere bewustwording bij zowel medisch specialisten als patiënten en hun familieleden over het 

functioneren van zorgprofessionals (IGZ, 2013b, p. 5).  



16 
Masterthesis Bestuurskunde - Radboud Universiteit Nijmegen 

Bregje Lankveld  

 

 2.1.2 Brancheorganisaties 

 

Er zijn diverse organisaties die zich actief bezig houden met het functioneren van medisch specialisten. 

De branche-organisatie NVZ en de beroepsverenigingen KNMG en OMS zetten zich in voor de kwaliteit 

van zorg en de belangen van de medisch specialist binnen de zorgsector.  

KNMG 

De KNMG is de landelijke artsenfederatie die de belangen behartigt van de alle artsen en artsen in 

opleiding. Samen met haar zeven federatiepartners werkt zij haar standpunten uit in beleid, beheert zij de 

herregistratie en behartigt zij de belangen in de media. Deze zeven federatiepartners zijn: Koepel Artsen 

Maatschappij en Gezondheid (KAMG), Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD), 

Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde 

(NVAB), Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG), Orde van Medisch 

Specialisten (OMS) en de Specialisten in ouderengeneeskunde (Verenso).  

Orde van Medisch Specialisten 

De OMS is een beroepsvereniging voor medisch specialisten. De werkzaamheden kunnen in drie 

kerntaken uiteen worden gezet. Ten eerste initieert, coördineert en stimuleert de OMS verbeteringen in de 

kwaliteit van medisch-specialistische zorg. Dit komt tot uitdrukking in richtlijnen en protocollen zoals de 

ontwikkeling van de jaarlijkse basisset kwaliteitsindicatoren van de IGZ waarin de OMS een leidende rol 

speelt. Ten tweede is de OMS de belangenbehartiger van medisch specialisten in het vrij beroep, van 

medisch specialisten met een dienstverband en van universitair medisch specialisten. Als 

vertegenwoordiger probeert de OMS invloed uit te oefenen bij discussie met overheid en politiek, raden 

van bestuur en werkgeverskoepels over onderwerpen waarbij beroepsbelangen betrokken zijn. Ten derde 

geeft de OMS haar leden juridisch en financieel advies in het kader van individuele dienstverlening. Dit 

kan zijn bij arbeidsovereenkomsten, maatschaprecht, ontslag of fusies.  

Het beleid en de richtlijnen die de OMS ontwikkeld zijn echter geen dwingende voorschriften. De OMS 

heeft geen publiek rechterlijke positie waarbij zij in het bezit is van wettelijke bevoegdheden om 

ontwikkelde beleidsvoorschriften op te leggen aan medisch specialisten. In samenwerking met 

wetenschappelijke verenigingen probeert de OMS het beleid en het handelen van de medisch specialist te 

sturen en te reguleren. In diverse raadsbijeenkomsten (met wetenschappelijke verenigingen) en algemene 

ledenvergaderingen vindt er besluitvorming plaats over rapporten, richtlijnen en andere relevante zaken. 

De besluitvormende stukken worden dan aangenomen door de wetenschappelijke beroepsverenigingen. 

Dit proces gebeurt veelal op basis van overleg en afstemming met brancheorganisaties en de IGZ. 
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Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen  

De NVZ is een koepelorganisatie die nauw betrokken is bij het functioneren van medisch specialisten. Zij 

vertegenwoordigen 118 categorale en algemene ziekenhuizen waarbij ze randvoorwaarden proberen te 

creëren en te waarborgen die nodig zijn om kwalitatief hoogwaardige en doelmatige medisch-

specialistische zorg aan patiënten te verlenen (NVZ, 2013).  

2.1.3 De Medisch Specialist 

 

Een medisch specialist kan op een drietal manieren verbonden zijn aan een ziekenhuis (Van Ijsendoorn & 

De Laat, 2009). Ten eerste is er een ambtelijke aanstelling. Op basis van de Wet op het hoger onderwijs 

en wetenschappelijk onderzoek (WHW) hebben universitair medisch specialisten (UMS) in een 

universitair medisch centrum een ambtelijke aanstelling in plaats van een arbeidsovereenkomst. Hierop 

zijn twee uitzonderingen, namelijk het VU medisch centrum en het Radboudumc. Zij hebben een 

arbeidsovereenkomst op basis van het burgerlijk recht (OMS, 2013). Ten tweede kan een medisch 

specialist verbonden zijn aan een ziekenhuis door middel van een arbeidsovereenkomst. Dit zijn de 

medisch specialisten die in loondienst zijn. Kenmerkend voor deze overeenkomst is dat deze 

zorgprofessionals ondergeschikt zijn aan het ziekenhuis en haar aanwijzingen dus dienen op te volgen. 

Hun invloed op het beleid is beperkt. Daarbij houden ze echter wel hun professionele autonomie en 

verantwoordelijkheid voor hun handelen. Tot slot kunnen medisch specialisten verbonden zijn aan een 

ziekenhuis door middel van een toelatingsovereenkomst, dit zijn de vrijgevestigde specialisten (Van 

Ijsendoorn & De Laat, 2009). Een toelatingsovereenkomst is niet bij de wet geregeld, wel is er door de 

OMS een ‘Modelreglement Toelatingsovereenkomst’ (MTO) opgesteld dat als leidraad fungeert voor 

ziekenhuizen en medisch specialisten. Het uitgangspunt hierbij is dat een specialist als zelfstandige 

binnen het ziekenhuis zijn werk kan uitvoeren. Hierbij verleent hij onder zijn persoonlijke 

verantwoordelijkheid zorg aan patiënten (OMS, 2013). Het ziekenhuis is verplicht om de specialist de 

gelegenheid te bieden zijn of haar klinische en poliklinische werkzaamheden te kunnen uitvoeren (Van 

Ijsendoorn & De Laat, 2009). De verschillende manieren waarop een medisch specialist verbonden kan 

zijn aan een ziekenhuis hebben overigens geen gevolgen voor de procedure die wordt gevolgd bij 

vermoedens van disfunctioneren. Bij iedere medisch specialist wordt dezelfde procedure gehanteerd.  

2.1.4 De Medisch Specialist en andere zorgprofessionals  

 

De gezondheidszorg is een dynamische wereld die de afgelopen decennia in al haar facetten is veranderd 

door de vooruitgang in de medische kennis en kunde, de maatschappij die mondiger en beter 

geïnformeerd is, maar ook de vergrijzing en de bijbehorende multimorbiteit die tot stijgende zorgkosten 
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zal leiden. Hierdoor worden er ook andere eisen gesteld aan de competenties van de medische specialist. 

Niet alleen is er sprake van een taakherschikking tussen de eerste en tweede lijn zorg en vraag naar meer 

transparantie en toezicht op kwaliteit. Deze trend leidt ook tot een pluralistisch netwerk waarin de 

medische specialist meer en meer moet samenwerken met zorgprofessionals om hem heen. De interactie 

tussen deze zorgprofessionals bepaalt mede de kwaliteit van de geleverde zorg en de kwaliteit van het 

functioneren van medisch specialisten. Naast de medisch specialist spelen ook aios en verpleegkundigen 

als zorgprofessionals een belangrijke rol in de zorgverlening rondom patiënten in ziekenhuizen. Zij 

hebben ook invloed op de kwaliteit van de zorg en het functioneren van de medisch specialist.  

Arts in opleiding tot specialist 

Na afronding van de studie geneeskunde is men basisarts, waarna er meestal een medische 

vervolgopleiding volgt waarin de aios zich specialiseert in een bepaald vakgebied. In deze opleiding 

wordt de aios opgeleid door in de praktijk zijn vaardigheden in het betreffende specialisme te oefenen. Uit 

onderzoek van Wallenburg (2012) blijkt dat aios steeds minder contact hebben met hun opleiders in 

ziekenhuizen. De vertrouwensband tussen de aios en de opleider en daarmee ook de ontwikkeling van 

medische vaardigheden komt hiermee onder druk te staan. Aios krijgen vanwege de nadruk op veilige 

zorg steeds minder de gelegenheid om hun vaardigheden in de praktijk te leren. Veranderingen in de 

opleiding illustreren bredere veranderingen in de sturing op de kwaliteit van zorg. De overheid, 

ziekenhuisbestuurders, en kwaliteitsmedewerkers krijgen steeds meer invloed op het dagelijks medisch 

werk. De samenwerking tussen beleidsmakers, ziekenhuisbestuurders en artsen zijn cruciaal voor de 

verdere ontwikkeling van de medische praktijk en de medische vervolgopleiding. Wallenburg (2012) pleit 

dan ook voor voldoende ruimte voor artsen om op flexibele wijze invulling te geven aan zowel de 

opleiding als de sturing op kwaliteit. Alleen dan kunnen artsen de waarden en normen beschermen die een 

belangrijke basis vormen van de kwaliteit van de medisch specialistische zorg.

Verpleegkundige 

Verpleegkundigen en artsen zijn beiden beroepsgroepen die op basis van de Wet BIG moeten voldoen aan 

een aantal eisen. Beide beroepsgroepen zijn volgens de wet BIG beroepen met titelbescherming. Dit 

betekent dat ze verantwoordelijk zijn voor hun eigen handelen en hier individueel tuchtrechtelijk 

aansprakelijk voor zijn. Daarnaast staat in de wet BIG ook vermeld waarop de beroepsgroepen deskundig 

moeten zijn. Zo behoort het verrichten van handelingen op het gebied van de medische zorg tot het gebied 

van deskundigheid van de arts. Handelingen op het gebied van observatie, begeleiding, verpleging en 

verzorging behoren tot het deskundigheidsgebied van de verpleegkundige (Jong, de, 2007). Deze relatie 
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tussen de medisch specialist en de verpleegkundige is in de afgelopen jaren onder invloed geweest van 

veranderingen. Verpleegkundigen worden niet meer gezien als ondergeschikten van de medisch 

specialist, maar als zelfstandig handelend hulpverlener. De top-down aansturing door artsen is hiermee 

verdwenen en geeft de verpleegkundige een sterkere autonome positie (Rijksoverheid, 2013). 

2.1.5 Medisch Specialist en het ziekenhuis 

 

De medisch specialist is eerstverantwoordelijk voor de door hem te verlenen zorg voor de patiënt (NVZ, 

2013) Hiernaast zijn er meerdere actoren in het ziekenhuis die verantwoordelijkheden hebben met 

betrekking tot de kwaliteit van de geleverde zorg. De RvB van een ziekenhuis is eindverantwoordelijk 

voor de zorg in de instelling. De RvB bepaalt het beleid, de strategie en de uitvoering ervan voor de 

organisatie. Hiervoor treden zij in overleg met vakgroepen, maatschappen of afdelingen. Over het 

gevoerde beleid moeten zij verantwoording afleggen aan de RvT. Daarnaast zijn medisch specialisten 

verenigd in een meestal geheten Medische Staf (MS). Dit orgaan bepaalt het medisch inhoudelijke beleid 

en de daarbij horende strategie van de organisatie. Binnen de Medische Staf is er een onderscheid tussen 

twee groepen van medisch specialisten. De ene groep bestaat uit een representatieve gemandateerde 

meerderheid van vrijgevestigde medisch specialisten. De andere groep bestaat uit de medisch specialisten 

in dienstverband (OMS, 2013a). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Organogram algemeen ziekenhuis 
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2.2. Modelreglement ‘mogelijk disfunctionerend medisch specialist’ 

De bovenstaande genoemde actoren, dus de IGZ, brancheorganisaties, de RvB en Medische Staf en 

andere ziekenhuismedewerkers, zijn allemaal betrokken bij het functioneren van de medisch specialist. 

Zij komen dan ook terug in het modelreglement zoals opgesteld door de OMS in 2008, weergegeven in 

bijlage 1. Het modelreglement beschrijft de procedure om te onderzoeken of er sprake is van 

disfunctioneren. Disfunctioneren word hierbij aangeduid als: “Een structurele situatie van 

onverantwoorde zorg, waarin een patiënt wordt geschaad of het risico loopt te worden geschaad, en 

waarbij de betreffende medisch specialist niet (meer) in staat of bereid is zelf de problemen op te lossen" 

(Modelreglement, 2008). Het modelreglement is van toepassing op medisch specialisten, leden van de 

Medische Staf, en op andere daarmee gelijk gestelde beroepsbeoefenaren zoals de kaakchirurg, 

ziekenhuisapotheker, klinisch chemicus en klinisch psycholoog (Modelreglement 2008, p. 4). 

Bij serieuze aanwijzingen van 'mogelijk disfunctioneren' van een medisch specialist kan bij de voorzitter 

van de commissie kwaliteit van de Medische Staf of bij de voorzitter van het Medische Staf melding 

worden gedaan door een collega van de betreffend medisch specialist, een lid van de Medische Staf, een 

lid van de RvB of een medewerker van het ziekenhuis. Alvorens de melding wordt gedaan moet de 

melder zijn vermoedens hebben besproken met de betreffend medisch specialist, anders zal de melding 

niet ontvankelijk worden verklaard. Na de melding stelt de commissie kwaliteit in overleg met de 

Medische Staf een Commissie van Onderzoek ad hoc in. Deze commissie, bestaande uit drie leden van de 

medische staf, onderzoekt of de melding ontvankelijk zal worden verklaard of niet. Bij ontvankelijkheid 

van de melding geeft de commissie kwaliteit c.q. het stafbestuur de ingestelde commissie van onderzoek 

ad hoc opdracht een zo objectief mogelijk onderzoek in te stellen naar het ‘mogelijk disfunctioneren’ van 

de betrokken medisch specialist. De medisch specialist is verplicht hierbij medewerking te verlenen. 

Indien de commissie van onderzoek ad hoc heeft geconstateerd dat er sprake is van een vorm van 

disfunctioneren wordt dit door de commissie van onderzoek ad hoc terstond schriftelijk gemeld aan de 

betrokken medisch specialist, de commissie kwaliteit en het stafbestuur. Het stafbestuur brengt 

vervolgens de raad van bestuur daarvan op de hoogte, waarna er een verbetertraject wordt ingezet. De 

Medische Staf brengt vervolgens de RvB op de hoogte. Er zal tevens een (aantal) gesprek(ken) 

plaatsvinden met de medisch specialist om een verbetertraject op te stellen. Binnen 6 maanden na start 

van dit traject vindt er een evaluatiegesprek plaats. Bij bevredigende vorderingen in het verbetertraject zal 

hiervan schriftelijk verslag worden uitgebracht en kan de procedure als afgerond worden beschouwd. De 

commissie kwaliteit of het Medische Staf zal, al dan niet gezamenlijk, proberen er al het mogelijke aan te 
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doen de werkrelatie te herstellen in het geval deze verstoord is (OMS, 2008a). Op de volgende pagina is 

het modelreglement schematisch weergegeven.  
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Figuur 2: Schematische weergave modelreglement ‘Mogelijk disfunctionerend medisch specialist’ (2008)  
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2.3 Conclusie 

De medisch specialisten interacteren in een pluralistisch netwerk. Dit heeft niet alleen betrekking op de 

directe partners waar de medisch specialist mee samenwerkt, maar ook de organen die de beroepsgroep 

proberen te sturen. De inspectie focust zich, in haar rol als toezichthouder op de kwaliteit van zorg, in 

toenemende mate op het functioneren van de medisch specialist. Ook brancheorganisaties proberen hierop 

in te spelen met de ontwikkeling van kwaliteitsinstrumenten zoals de basisset kwaliteitsindicatoren. 

Binnen het ziekenhuis wordt de rol van aios en verpleegkundigen als zelfstandig handelende 

hulpverleners groter en daarmee ook hun invloed op het functioneren van de medisch specialist. Dit 

netwerk illustreert een verandering in de sturing op de kwaliteit van zorg. De overheid, zorgverzekeraars, 

ziekenhuisbestuurders en kwaliteitsmedewerkers krijgen steeds meer invloed op het dagelijks medisch 

werk. De samenwerking in dit netwerk is dan ook cruciaal voor de verdere ontwikkeling van de medische 

professie. Ook spelen de instrumenten die worden ingezet om het functioneren van medisch specialisten 

te beïnvloeden een prominente rol. Deze sturingsinstrumenten, tezamen met de context waarin de 

medisch specialist opereert, moet leiden tot een intern borgingssysteem waarin de kwaliteit wordt 

gewaarborgd. Aan de hand van een theoretische verkenning zal dit in het volgende hoofdstuk uiteen 

worden gezet.  
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3. Professionele zelfborging: een theoretische 

verkenning 

 
De kwaliteit van de aangeboden zorg in ziekenhuizen wordt in belangrijke mate bepaald door het 

functioneren van medisch specialisten. Het handelen van deze specialisten wordt gewaarborgd door het 

sturen op een goede taakvervulling en het voorkomen van disfunctioneren. In dit hoofdstuk volgt een 

theoretisch uiteenzetting over het interne borgingssysteem van de kwaliteit van zorg binnen ziekenhuizen. 

Hierbij zal het modelreglement ‘mogelijk disfunctionerend medisch specialist’ in samenhang met andere 

kwaliteitsinstrumenten uiteen worden gezet. De vraag die centraal staat is: ‘Welke voorwaarden kunnen 

worden geduid voor de effectieve werking van het modelreglement?’. Het concept van professionele 

zelfsturing en de manier van gedragsbeïnvloeding spelen hierbij een belangrijke rol. Op deze manier 

wordt onderzocht aan welke voorwaarden het modelreglement dient te voldoen om te kunnen fungeren als 

sturingsinstrument voor het functioneren van medisch specialisten. 

3.1 Theoretische puzzel 
Bij een professie zoals de medische beroepsgroep, is het moeilijk om het functioneren van de leden van 

de beroepsgroep te reguleren en het gedrag van de beroepsgroep te sturen (Helderman & Wallenburg, 

2013; White, 2009). Dit komt door de specifieke kenmerken van de (medische) professie en de complexe 

omgeving waarin deze functioneert. Zo beschikt de medisch specialist over kennis en expertise die voor 

anderen niet toegankelijk zijn. Deze ontoegankelijkheid van kennis en expertise leidt er toe dat anderen 

moeilijk grip kunnen krijgen op de condities van een goede taakvervulling in de praktijk door de 

specialist. Hierdoor ligt de regulering van het gedrag en het handelen van de medisch specialist 

grotendeels bij de medische beroepsgroep zelf en om die reden beschikt de beroepsgroep over een grote 

mate van zelfregulering (Helderman & Wallenburg, 2013).  

De mate van zelfregulering is vervolgens van belang om het doel van een kwalitatief functioneren te 

bereiken. Teveel zelfregulering kan immers leiden tot onvoldoende toezicht waardoor fouten 

onopgemerkt blijven en tot opportunistisch gedrag bij de leden (Helderman & Honingh, 2009). Teveel 

regulering, aan de andere kant, kan de vertrouwensrelatie tussen de medisch specialist en de 

toezichthouders schaden. Als deze vertrouwensrelatie wordt geschaad zou dit de open cultuur, die 

belangrijk is in een ziekenhuis, kunnen benadelen. Deze open cultuur is essentieel voor het detecteren van 

disfunctioneren omdat bij een goede vertrouwensrelatie, ziekenhuismedewerkers elkaar sneller 

aanspreken op elkaars functioneren. Daarnaast kan een goede vertrouwensrelatie er voor zorgen dat 
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ziekenhuismedewerkers zich veilig voelt om een melding te kunnen maken van mogelijk disfunctioneren. 

Er dient dus een balans gevonden te worden tussen de zelfregulering van de professionals enerzijds en de 

regulering en beïnvloeding door andere actoren anderzijds. De vraag die bij de kwaliteitsborging van het 

functioneren van medisch specialisten in dit opzicht centraal staat is hoe gedrag te reguleren is zonder dat 

het de benodigde vertrouwensrelatie schaadt. Daarom moet gezocht worden naar instrumenten die 

complementair zijn aan deze vertrouwensrelatie, maar die tegelijkertijd de kwaliteit van de beroepsgroep 

en de controle daarop kunnen borgen (Helderman & Honingh, 2009; Helderman & Wallenburg, 2013).  

Het doel van het modelreglement van de OMS is om ziekenhuizen een instrument te bieden om 

disfunctioneren van medisch specialisten te voorkomen, dan wel in een vroegtijdig stadium te signaleren. 

Daarnaast probeert het reglement kaders te schetsen om het onderzoek naar disfunctioneren in goede 

banen te leiden. Het modelreglement bevat elementen die door ziekenhuizen kunnen worden 

overgenomen in hun eigen reglement (OMS, 2008b). Een belangrijke vraag bij deze omzetting is aan 

welke voorwaarden het reglement van een ziekenhuis moet voldoen zodat het als sturings- en 

borgingsinstrument kan fungeren met betrekking tot de kwalitatieve zorgverlening door medisch 

specialisten. De hier geschetste relatie tussen het modelreglement, het ziekenhuisreglement en de 

gewenste uitkomst kan als volgt schematisch worden weergegeven:  

 

 

 

 

 

 

Figuur 3: Theoretische puzzel 

Naar aanleiding van bovenstaand schema wordt in de volgende paragrafen de focus gelegd op de kwaliteit 

van het interne borgingssysteem van de medisch specialist. Hierbij is het zelfregulerend vermogen van de 

beroepsgroep een belangrijke factor. In dat kader wordt ingegaan op de gedragsbeïnvloeding van medisch 

specialisten op basis van de theorie ‘responsive regulation’ van Ayres & Braithwaite (1992). Zowel de 

kwaliteit van het interne borgingssysteem, alsmede het zelfregulerend vermogen zijn noodzakelijke 

condities voor een goede uitwerking van het modelreglement. Uiteindelijk leidt deze uiteenzetting tot 
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beantwoording van de vraag hoe het ziekenhuis met behulp van het modelreglement het functioneren van 

medisch specialisten effectief kan beïnvloeden. 

3.2 Gedelegeerde zelfregulering  
 

Professionele zelfregulering van medisch specialisten kan worden gezien als de kerninstitutie van de 

medische professie en daarmee van ‘medical governance’. Centraal daarin staat het zelfsturend vermogen 

van medisch specialisten. Dit betekent dat de regulering, de daarbij horende sturing en borging van 

publieke waarden en dus het functioneren van de medisch specialist grotendeels wordt bepaald door de 

professie zelf. Een voorbeeld hiervan is de kwaliteitsvisitaties die door de eigen wetenschappelijke 

verenigingen worden afgenomen. Dat de medische beroepsgroep dit vertrouwen krijgt toebedeeld ligt aan 

een specifiek set kenmerken waaraan de beroepsgroep kan worden getypeerd. Zo leidt de specifieke 

vakkennis bij de medische beroepsgroep tot een informatieasymmetrie tussen de specialist en andere 

regulerende actoren. Niet alleen het sturen en reguleren van de beroepsgroep maar bijvoorbeeld ook de 

toetreding tot deze professie wordt door deze asymmetrie beïnvloed (Helderman & Wallenburg, 2013, p. 

5). Het zelfregulerend vermogen staat of valt met de kwaliteit van het interne borgingssysteem. Naarmate 

de kwaliteit van het interne borgingssysteem groter is, neemt de bruikbaarheid van dit systeem voor het 

ziekenhuis toe en zal het vermogen om zelfregulerend op te treden toenemen (Helderman & Honingh, 

2009). Om de interactie tussen deze twee componenten (professionele zelfregulering en de kwaliteit van 

het interne borgingssysteem) te kunnen begrijpen wordt eerst het begrip professionele zelfregulering 

verder uiteen gezet waarna in de volgende paragraaf een uitleg van het interne borgingssysteem volgt.  

 

Zelfregulering kan op geheel vrijwillige wijze plaats vinden, maar in de meeste gevallen is zelfregulering 

wettelijk geconditioneerd (Helderman & Honingh, 2009). Een voorbeeld van wettelijke conditionering is 

de regulering van de toegang tot de professie en het monitoren en sturen van de prestaties van de 

beroepsgroep (White, 2009, p. 375). Essentieel voor de werkzaamheid van deze zelfregulering is dat 

burgers erop mogen vertrouwen dat artsen de verkregen privileges, met name de klinische autonomie, niet 

zullen misbruiken. De relatie, of licentie tot zelfregulering, is gebaseerd op vertrouwen. In elke relatie, 

dus ook in de relatie tussen het ziekenhuis en de medisch specialist, schuilt echter ook onzekerheid over 

het handelen van de ander. Het vertrouwen in de medisch specialist dat hij of zij juist zal handelen is nooit 

vanzelfsprekend geweest en met name de laatste jaren staat dat vertrouwen onder druk (van Herk, 1997). 

Het maken van fouten wordt steeds minder getolereerd. Er is daarmee een klimaat ontstaan waarin fouten 

door medisch specialisten leiden tot harde sancties en openbaarheid in de media (ook wel ‘naming en 
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shaming’ genoemd). Dit levert niet alleen repercussies op voor het betreffende ziekenhuis, maar ook 

levert dit een negatieve beeldvorming op voor alle andere ziekenhuizen in Nederland.  

De schandalen die de afgelopen jaren in de media breed zijn uitgemeten, zoals het disfunctioneren van de 

ex-neuroloog Jansen Steur van het Medisch Spectrum Twente, en het daaruit voortvloeiende wantrouwen 

tegenover de medisch professie als geheel, heeft het zelfregulerend vermogen van de medische 

beroepsgroep aangetast (de Bont et. al. 2009, p. 10; WRR, 2008). Door het toegenomen wantrouwen is de 

focus op de kwaliteit van de zorg en daarmee het functioneren van medisch specialisten steeds groter 

geworden. Van belang is dan ook dat de kwaliteit van het interne borgingssysteem in orde is om het 

vertrouwen in het zelfregulerend vermogen van de medisch specialist te hernieuwen. De redenering 

hierachter is dat naarmate de kwaliteit van het interne borgingssysteem hoog is, de bruikbaarheid van 

deze borgingssystemen voor externe toezichthouders ook toeneemt. Hierdoor zal het zelfregulerend 

vermogen ook toenemen. Als daarentegen de kwaliteit van het interne borgingssysteem wordt geschaad, 

neemt ook het zelfregulerend vermogen af (Helderman & Honingh, 2009). 

Om het vertrouwen in de relatie tussen de medisch specialist en het publiek niet opnieuw te beschadigen, 

zijn de IGZ, het ziekenhuis en de belangenorganisaties zich gaan toeleggen op het sturen op de kwaliteit 

van de zorg en op het gedrag van de medisch specialisten. Hierdoor is er een ander soort regulering 

ontstaan waarbij extern toezicht plaatsvindt op de zelfregulering van de beroepsgroep. Ayres 

&Braithwaite (1992) duiden dit type regulering aan als gedelegeerde zelfregulering. Gedelegeerde 

zelfregulering heeft hierbij twee betekenissen. Ten eerste wordt de medische professie door de staat 

verplicht om het eigen systeem te reguleren. Zij wordt dus door middel van regelgeving verplicht om aan 

zelfregulering te doen. Ten tweede kunnen de regels die door de medische professie worden ontwikkeld 

publiekrechtelijk worden afgedwongen. Door een externe partij, in het geval van de IGZ, wordt er 

gecontroleerd of het interne kwaliteitssysteem voldoet aan de algemeen geldende standaarden. Zo is in de 

basisset kwaliteitsindicatoren van de IGZ, waarmee de kwaliteit in een ziekenhuis wordt gemonitord, 

opgenomen dat ieder ziekenhuis een reglement moet hebben wat ingaat op de manier waarop er 

gehandeld moet worden bij functioneringsvraagstukken van medisch specialisten. Op deze manier worden 

ziekenhuizen die niet voldoen aan de standaard, of daar niet aan willen voldoen, gedwongen een 

reglement te ontwikkelen. De zelfregulering wordt aldus publiekelijk getoetst, niet op vrijwillige basis 

maar onder gezag van de toezichthouder. Op deze manier kan de publieke standaard worden gewaarborgd 

(Helderman & Honingh, 2009).  
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De zelfregulering van medisch specialisten is dus geen vrijblijvend recht, maar verplicht. Externe partijen, 

zoals de IGZ, stellen randvoorwaarden op waaraan de medische professie dient te voldoen. Deze 

gedelegeerde zelfregulering is ontstaan vanuit afgenomen vertrouwen in de medisch specialist door een 

reeks van incidenten met betrekking tot disfunctioneren. Deze incidenten geven aan dat er hiaten zitten in 

het zelfregulerend vermogen van de medisch specialisten. Echter, alleen maar externe regulering zal ook 

niet het gewenste effect hebben. Een balans kan gevonden worden in de theorie ‘responsive regulation’ 

van Ayres & Braithwaite (1992), verder in dit onderzoek aangeduid als responsieve regulering.  

3.3 Responsieve regulering 

 
De vraag is met welke instrumenten we een balans kunnen vinden tussen het zelfregulerend vermogen 

van de medisch specialist en de externe controle door andere actoren. Het is een kwestie van vertrouwen 

geven om het lerende vermogen te behouden en een veilige omgeving te creëren om fouten te kunnen 

melden, maar waarbij men niet doorslaat naar een model waarbij er onvoldoende toezicht is en 

opportunistisch gedrag mogelijk is. De theorie van Ayres & Braithwaite (1992) geeft hiervoor een 

werkzaam model.  

Braithwaite, Healy en Dwan (2005) beargumenteren in hun artikel ‘The governance of healthsafety and 

quality’ dat responsieve regulering een werkzaam framework biedt om de juiste regulerende benadering 

te vinden. Het hoofdargument voor de medische beroepsgroep, dat afgeleid kan worden uit responsieve 

regulering is dat de kwaliteit van de zorg en het functioneren van medisch specialisten het meest 

succesvol zal zijn als instrumenten worden ingezet die reageren op de context, inhoud en cultuur van de 

medisch specialisten. Het gaat hierbij om de combinatie van intrinsieke en extrinsieke prikkels die leiden 

tot goed handelen. 

Responsieve regulering, als model voor gedragsbeïnvloeding van medisch specialisten, heeft drie centrale 

uitgangspunten (Braithwaite, Healy & Dwan, 2005). Het eerste uitgangspunt is dat een dialoog tussen de 

medisch specialisten moet worden bevorderd. De beroepsgroep zoekt hierbij naar instrumenten die dat 

dialoog tot stand kunnen brengen, waarbij overredingskracht centraal staat. Het gaat hierbij zowel om een 

dialoog tussen medisch specialisten, als een dialoog tussen de medisch specialist en de toezichthouder. 

Het tweede uitgangspunt is dat één regulerend mechanisme niet voldoende is om het doel, compliance 

met de geldende regels en protocollen, te kunnen bereiken. Eén instrument of regulerend mechanisme is 

zelden effectief. Daarom moet er een systeem gecreëerd worden waarin meerdere instrumenten kunnen 

worden ingezet die elkaar ondersteunen en versterken. De zwakte van het ene instrument kan dan worden 
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opgevangen door de sterke punten van een ander instrument. Het derde uitgangspunt is dat er altijd 

voldoende capaciteit aanwezig dient te zijn om het ingezette overredingsinstrument aan te vullen met 

sanctionerende instrumenten. Deze combinatie van horizontale en verticale toezichtstrategie zorgt ervoor 

dat er sprake is van ‘handhaving op maat’(Ottow, 2009, p. 13). De hierboven uiteen gezette 

uitgangspunten worden vormgegeven in de ‘regulatory pyramid’ van Ayres &Braithwaite (1992). Aan de 

hand van deze pyramide wordt bezien welke handhavingsinstrumenten dienen te worden ingezet: een 

hiërarchie van sancties, oplopend van licht tot zwaar en van horizontaal naar verticaal (Ottow, 2009, p. 

12). 

3.3.1 Regulatory Pyramid: vertrouwen en leren 

De ‘regulatory pyramid’ (reguleringspyramide) van Ayres & Braithwaite (1992) is een model dat een 

oplossing tracht te vinden voor wanneer men sanctionerende of overredende instrumenten moet inzetten 

om gedrag te kunnen sturen door middel van protocollen en gedragscodes. Deze compliance wordt 

bewerkstelligd door intrinsieke en extrinsieke prikkels voor goed handelen, waarbij vertrouwen en het 

lerend vermogen centraal staan. Informele interventies, zoals positieve feedback op het functioneren, zijn 

dan ook belangrijk om de medisch specialist te overtuigen om bepaald (voorgeschreven) gedrag te gaan 

vertonen.  

De eerste stap is dat er, in lijn met het eerste uitgangspunt van het model van de responsieve regulering, 

gestreefd dient te worden naar instrumenten gebaseerd op dialoog. Door informele incentives in te zetten 

in plaats van sancties op te leggen. Er wordt zo een eerste basis gelegd om compliance met regels en 

standaarden te waarborgen, door te richten op informele incentives in plaats van sanctionerende 

instrumenten. Het creëert een setting om specialisten eerst een kans te geven hun gedrag aan te passen in 

plaats van bij overtreding gelijk over te gaan tot sanctionele maatregelen. Dit leidt ertoe dat er een open 

cultuur wordt gecreëerd waarin het verbeteren en leren van fouten centraal staat. Daarnaast is de drempel 

tot het melden van mogelijk disfunctioneren kleiner als men weet dat men niet gelijk tot harde sancties zal 

overgaan, maar eerst een oplossing probeert te vinden door middel van een dialoog. Daarbij moeten er 

wel uitwijkmogelijkheden zijn tot instrumenten of strategieën die meer van sanctionele aard zijn, mocht 

overredingskracht in het specifieke geval niet werken. Dit betekent dat er een stap omhoog wordt gezet in 

de pyramide, waarbij er instrumenten worden ingezet die aan de medisch specialist worden opgelegd, dus 

extrinsiek gemotiveerd. Volgens Braithwaite, Healy en Dwan (2005) is het daarnaast waarschijnlijker dat 

overredingskracht beter zal werken als specialisten weten dat niet-naleving niet wordt geaccepteerd en 

leidt tot verdergaande (sanctionerende) stappen.  
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3.3.2 De reguleringspyramide en het zelfregulerend vermogen van de medisch specialist 

De reguleringspyramide bestaat uit vijf stappen, waar typen mechanismen met bijbehorende instrumenten 

aan gekoppeld zijn. Zoals in paragraaf 3.2 al uiteengezet is het mechanisme van zelfregulering typerend 

voor de medische professie. De basis van de pyramide van de gezondheidssector wordt gevormd door 

motiverende incentives tot goed handelen, door Ayres & Braithwaite (1992) geduid als het 

marktmechanisme. Hierbij worden medisch specialisten gemotiveerd tot goed handelen door de 

inkomsten die ze krijgen voor de geleverde zorg en de reputatie die zij ontlenen uit hun functioneren. 

Daarnaast krijgen de patiënten aan de vraagzijde meer invloed door de kwaliteitsmetingen die worden 

verricht en de kennis die uit deze metingen voortvloeit. Het daarop volgende mechanisme is gebaseerd op 

het voluntaristisch gedachtengoed. Het uitgangspunt is dat de medisch specialist het juiste zal doen 

zonder enige dwang, omdat hij in de kern intrinsiek gemotiveerd is om kwalitatieve zorg te leveren. Dit 

hangt nauw samen met het mechanisme van zelfregulering. Georganiseerd door collectieve actie binnen 

de medische professie, worden instrumenten ter bevordering van de kwaliteit ontwikkeld en gebruikt. 

Deze collectieve actie wordt dan niet geïnitieerd door externe actoren zoals de IGZ, maar door de 

beroepsgroep zelf. De intrinsieke motivatie levert dan een basis voor zelfbinding op. Voorbeelden hiervan 

zijn IFMS en de kwaliteitsvisitaties waar medisch specialisten op basis van algemeen geldende regels, 

opgesteld door de beroepsgroep, elkaar beoordelen. De twee laatste mechanismen in de 

reguleringspyramide worden beïnvloed door externe partijen. Als het gedrag namelijk niet meer 

gereguleerd of beïnvloed kan worden op het niveau van de beroepsgroep zelf, worden externe regulerende 

organen ingezet. In dat geval functioneert het interne borgingssysteem niet (meer) naar behoren. Dit is het 

niveau van meta-regulering waarbij een extern regulerend orgaan, de toezichthouder, er op toeziet dat 

zorgaanbieders beleid implementeren die de kwaliteit en veiligheid waarborgen. In het geval van het 

Nederlandse gezondheidsstelsel is het de IGZ die als extern orgaan toeziet op de kwaliteit door middel 

van onderzoek naar meldingen en monitoring via kwaliteitsindicatoren. Een voorbeeld hiervan is de 

basisset kwaliteitsindicatoren van de IGZ en de herregistratie. Aangezien de IGZ gebruik maakt van risico 

gestuurd toezicht, heeft de toezichthouder indicatoren voorhanden waarmee een inschatting gemaakt kan 

worden van de bestaande risicogebieden op onverantwoorde zorg. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt 

van bestaande indicatoren, en waar nodig vraagt de IGZ aanvullende gegevens op bij zorgaanbieders. 

Herregistratie is bedoeld om de kwaliteit van zorg te waarborgen door een minimum aan bij- en 

nascholing te garanderen (IGZ, 2014). Medisch specialisten zijn verplicht hier aan deel te nemen om hun 

medisch-inhoudelijke kennis up-to-date te houden en hun BIG-registratie te continueren. Dit betekent dat 

als een specialist de herregistratie niet behaalt, hij/zij ook geen praktiserend arts meer mag zijn, ook al is 

een ongeregistreerde medisch specialist niet per definitie een slecht functionerende specialist. De eisen 
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voor herregistratie worden opgesteld door het College Geneeskundig Specialismen (CGS). De eisen 

waaraan de medisch specialist moet voldoen kunnen worden onderverdeeld in drie velden (Croonen, 

2013, p. 1422): 

- de omvang van de praktijkuitoefening; 

- de gevolgde bij- en nascholing; 

- de deelname aan overige kwaliteitsbevorderende activiteiten, zoals kwaliteitsvisitaties.  

De uitvoering van de herregistratie wordt verricht door Registratiecommissie Geneeskundig Specialisme 

(RGS).  

Tot slot, aan de top van de reguleringspyramide in de gezondheidssector, is er het mechanisme ‘command 

& control’. Dit betekent handhaving van regels door de overheid waarbij er sanctionerende instrumenten 

worden ingezet om naleving af te dwingen. Mocht de medisch specialist niet tot naleving in staat zijn kan 

het tuchtcollege zijn BIG-registratie ontzeggen. Dit wordt gezien als het meest bestraffende instrument, 

omdat de specialist niet meer bevoegd is om zijn professie uit te oefenen.  

De reguleringspyramide van de gezondheidszorgsector is gebaseerd op de pyramide van Ayres & 

Braithwaite (1992, p.35 – 39) en is daarbij vertaald naar de kwaliteitsinstrumenten binnen de medisch 

specialistische zorg. De pyramide ziet er hierdoor als volgt uit:  
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Figuur 4: Reguleringspyramide 

De pyramide geeft een verschuiving weer in het instrumentarium en in de mogelijkheden van 

zelfregulering naarmate de non-compliance en ernst van de disfunctioneren toeneemt. Eerst krijgen 

specialisten de kans tot zelfregulering en zijn de instrumenten nog gericht op dialoog maar naarmate de 

non-compliance toeneemt, neemt ook de controle en beïnvloeding door externe partijen toe. Hoe hoger in 

de pyramide men zich begeeft doordat men de regels niet naleeft, hoe bestraffender de instrumenten 

worden en hoe verder het zelfregulerend vermogen en daarmee de handelingsvrijheid wordt beperkt.  

Het modelreglement van de OMS kan ten opzichte van andere kwaliteitsinstrumenten gepositioneerd 

worden tussen het mechanisme van zelfregulering en meta-regulering in. Het doel van het reglement is 

om disfunctioneren tijdig te signaleren, te onderzoeken en aan te pakken. Hierbij wordt er als eerste op de 

dialoog en de intrinsieke motivatie van de medisch specialist gefocust om zijn handelen aan te passen. Pas 

als dit niet werkt wordt overgestapt op zwaardere, sanctionerende instrumenten. Dit kan betekenen dat het 

officiële onderzoek, zoals aangeduid in het modelreglement, wordt ingezet. Hierbij wordt er getracht om 

de medisch specialist extrinsiek te motiveren om conform de regels en protocollen te functioneren. 
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3.4 Anatomie van het interne borgingssysteem  

 
De instrumenten in de reguleringspyramide beïnvloeden het gedrag van de medisch specialist. Deze 

gedragsbeïnvloeding is één van de componenten die een goed functionerend interne borgingssysteem 

realiseert en daarmee de kwaliteit van de zorg waarborgt. Het interne borgingssysteem is een systeem 

binnen het ziekenhuis dat zich richt op het beheersen van mogelijke risico’s met negatieve effecten. 

Daarnaast bewaakt het een minimaal kwaliteitsniveau (Helderman & Honingh, 2009). Des te beter het 

interne borgingssysteem en de daarbij horende mechanismen en instrumenten van de organisatie 

functioneert, des te meer de kwaliteit van de zorg kan worden gewaarborgd. Om een goed functionerend 

intern borgingssysteem te realiseren, moet dit systeem aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze zijn te 

herleiden uit de controlecomponenten zoals weergegeven in tabel 1. Hierbij dient de context van het 

systeem in ogenschouw te worden genomen. De eerste dimensie is dan ook de context waarin het interne 

borgingssysteem zich begeeft. Er zijn drie componenten die de context duiden, namelijk: het primaire 

risico, de maatschappelijke en politieke preferenties en percepties ten aanzien van een specifiek risico en 

het zelfregulerend vermogen van de risico veroorzaker. Het primaire risico kan in dit onderzoek 

omschreven worden als het disfunctioneren van medisch specialisten. Een indirect risico dat hieraan 

verbonden is, is dat bij ernstig of veel voorkomend disfunctioneren de licentie tot zelfregulering kan 

worden ingeperkt doordat het vertrouwen in het handelen van de medisch specialist wordt opgezegd. De 

belangrijkste component, het zelfregulerend vermogen van de medisch specialist, is in paragraaf 3.2 

besproken. Deze componenten dienen in ogenschouw te worden genomen bij de invulling van de 

componenten uit de tweede dimensie die bestaan uit de controlecomponenten. Deze controle 

componenten zijn: normering, informatievergaring en gedragsbeïnvloeding (Helderman & Honingh, 

2009). De controle componenten geven vorm aan het interne borgingssysteem en zullen hieronder verder 

worden uiteengezet en zijn daarmee voorwaarden voor een goed werkend interne borgingssysteem.  
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Tabel 1: Het interne borgingssysteem (Helderman & Honingh, 2009, p. 37) 

3.4.1 Controle componenten van het interne borgingssysteem 

De (controle)componenten, of voorwaarden, informatievergaring, normering en gedragsbeïnvloeding 

bepalen de manier waarop het interne borgingssysteem wordt ingericht en daarmee de kwaliteit van de 

zorg. Daarnaast is er een algemene voorwaarde die invloed heeft op het functioneren van het interne 

borgingssysteem, namelijk de interne organisatie.  

Interne organisatie 

Een algemene voorwaarde voor het welslagen van het interne borgingssysteem is de interne organisatie 

van het ziekenhuis (Helderman & Honingh, 2009). De interne organisatie staat los van de twee dimensies 

die hierboven zijn onderscheiden. Een optimale invulling van de twee dimensies met bijbehorende 

componenten, kan voor de werking van het interne borgingssysteem alsnog teniet worden gedaan door de 

specifieke interne organisatie. Wanneer het borgingssysteem niet eenduidig en gezaghebbend is 

georganiseerd binnen het ziekenhuis, neemt de betrouwbaarheid van het borgingssysteem af. Dit betekent 

dat er duidelijk afspraken moeten zijn over wie het aanspreekpunt is voor functioneringsvraagstukken en 

wie daarvoor de verantwoordelijkheid draagt. Degene die verantwoordelijk is voor de 

functioneringsvraagstukken, draagt ook de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het onderzoek 

naar mogelijk disfunctioneren.  

Normeringskader 

Voor de controlecomponent 'normering' in het interne borgingssysteem is het voor dit onderzoek van 

belang eerst vast te stellen wat moet worden voorstaan onder 'disfunctioneren'. Wat is hiervoor de 

algemeen geldende norm? En is deze norm ook een gedeeld goed? Dit kan het resultaat zijn van 
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onderhandelingen maar kan ook gebaseerd zijn op vergelijkbare situaties of best practices (Helderman & 

Honingh, 2009). Sinds een aantal jaar wordt het functioneren van de medisch specialist getoetst aan het 

CanMEDS model (Canadian Medical Education Directions for Specialists). Dit model bestaat uit een 28-

tal competenties, gegroepeerd in een zevental gebieden, die men als arts moet bezitten en nastreven 

(KNMG, 2013). Het medisch handelen staat hierbij centraal, maar het model benadrukt ook het belang 

van de zestal competenties op andere gebieden (samenwerking, communicatie, maatschappelijk handelen, 

kennis en wetenschap, professionaliteit en organisatie). In de medische vervolgopleiding speelt dit model 

een centrale rol in het toetsen van de vaardigheden van aios. Echter, het model wordt ook veelvuldig 

gebruikt in de bij- en nascholing van medisch specialisten en het kwaliteitsbeleid in ziekenhuizen. Het 

CanMEDS model is hieronder schematisch weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5: CanMEDS model (KNMG.nl, 2013) 

Over deze gebieden en de competenties is in de medische wereld discussie (Luik, van. Mook, van & 

Oosterhout, van. 2009). Zo is het begrip 'professionaliteit' multi-interpreteerbaar en dynamisch. Het 

vastleggen van een definitie met betrekking tot het begrip professionaliteit is niet globaal, maar is 

gebonden aan een bepaalde tijd en context. Uit de studie van Van Luik et. al. (2009) blijkt eveneens dat 

het geheel aan professionele taken deel uitmaakt van alle competenties die door de CanMEDS worden 

beschreven. De competenties zijn dus niet uitsluitend en overlappen elkaar op sommige punten. Dit leidt 

tot onduidelijkheid en verschillende interpretaties. Derhalve wordt gepleit voor een alternatief CanMEDS-

model waarbij het begrip professionaliteit alle overige CanMEDS competenties omvat (Luik, van. Mook, 

van & Oosterhout, van. 2009, p. 114). 

Deze discussie geeft aan dat het lastig is om de normen te objectiveren. Zo worden er veel verschillende 

definities van 'disfunctioneren' gehanteerd. Zo hanteert de OMS de volgende definitie: “Een structurele 

situatie van onverantwoorde zorg waarin een patiënt wordt geschaad of het risico loopt te worden 
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geschaad, en waarbij de betreffende arts niet (meer) in staat of bereid is zelf de problemen op te lossen” 

OMS, 2008a). De IGZ hanteert een andere richtlijn: “Disfunctioneren is het structureel tekortschieten 

(door handelen of nalaten) van een beroepsbeoefenaar in het leveren van verantwoorde zorg waardoor 

een patiënt of de patiëntenzorg wordt geschaad of het risico loopt te worden geschaad” (IQHealthcare, 

2012). Anderen hanteren het hierboven genoemde CanMEDS-model om disfunctioneren te typeren. 

Daarnaast zijn er ook ziekenhuizen die eigen ontwikkelde normeringskaders hanteren.  

Informatievergaring 

Informatievergaring is de tweede controle component die de invulling van het interne borgingssysteem 

bepaalt en daarmee de kwaliteit van de zorg waarborgt. Informatievergaring kan via verschillende kanalen 

plaatsvinden en kan verschillende doelen hebben. Ten eerste kan de onderzoekscommissie informatie 

vergaren door inspecties te houden bij de organisatie en dus actief te handelen. Daarnaast kan er ook 

reactief informatie worden verzameld als er signalen worden opgevangen dat het systeem niet optimaal 

functioneert. Dit kan door berichtgeving vanuit de media of door meldingen van calamiteiten. Het doel 

van deze informatie kan zijn om bekende risico’s te analyseren, maar het kan zich ook richten op 

onbekende risico’s en het in kaart brengen van deze risico’s. Het gaat dus om de manier waarop 

informatie wordt verzameld en hoe deze informatie wordt aangewend in de toetsing. In het hier 

onderzochte geval van functioneren van medisch specialisten vindt de toetsing plaats aan de hand van 

periodieke rapportages op basis van interne en externe audits (OMS, 2013). Voorbeelden van deze audits 

zijn het Individueel Functioneren Medisch Specialisten (IFMS) en periodiek gehouden 

kwaliteitsvisitaties. Het systeem van IFMS richt zich daarbij op de individuele medisch specialist en heeft 

als doel het individueel medisch handelen te verbeteren door middel van een periodiek gesprek waarbij 

gebruik wordt gemaakt van een eigen portofolio en van feedback uit de werkomgeving van de betrokken 

specialist. Op die manier kan er een verbeterplan worden opgesteld, dat na één of twee jaar weer wordt 

getoetst. Twee instrumenten worden voor deze evaluatie veelvuldig in Nederlandse ziekenhuizen 

gebruikt: Multisource Feedback (MSF) en Appraisal & Assessment (A&A). Beiden maken gebruik van 

360-gradenfeedback, waarbij het oordeel van patiënten, medewerkers en collega-specialisten en aios een 

belangrijke rol spelen. Het evaluatiegesprek wordt gevoerd met een lid van de eigen Medische Staf. Het is 

dus een intercollegiaal gesprek waar externe partijen (zoals patiënten en toezichthouders) geen toegang 

tot hebben. Sinds 2009 is er een indicator IFMS in de basisset kwaliteitsindicatoren van IGZ opgenomen. 

Aangezien dit systeem niet verplicht is en op vrijwillige basis wordt gebruikt, moet dit een stimulans voor 

de Medische Staf zijn om meer gebruik te gaan maken van IFMS (Orde van Medisch Specialisten, 2013). 

Ook wordt er in deze basisset een indicator opgenomen met betrekking tot de aanwezigheid van een 
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procedure voor het oplossen van problemen met disfunctionerende medisch specialisten (IGZ, 2014, 

p.139). Bij de periodieke kwaliteitsvisitaties, die hierboven als tweede voorbeeld van audit zijn genoemd, 

wordt de vakgroep elke vijf jaar door een onafhankelijke commissie gevisiteerd. De visiterende 

commissie wordt aangesteld door de betreffende wetenschappelijke vereniging. Naar aanleiding van de 

kwaliteitsvisitatie verschijnt er een visitatierapport met conclusies en adviezen. De conclusies en adviezen 

worden ook naar het Medische Staf en de Raad van Bestuur van het ziekenhuis gestuurd. Deze adviezen 

zijn niet alleen bruikbaar voor de vakgroep, het ziekenhuis en de Medische Staf zelf, maar ook geeft het 

de wetenschappelijke verenigingen een duidelijk beeld van de stand van zaken in het werkveld. Met de 

verzamelde gegevens stelt elke wetenschappelijke vereniging zijn kwaliteitsbeleid, -normen en -

instrumenten zo nodig bij Het gaat hier om richtlijnen, protocollen, modellen, standpunten, opleiding, bij- 

en nascholing en patiëntenvoorlichting (OMS, 2014). Deelname aan kwaliteitsvisitatie is voor de medisch 

specialist verplicht als men zijn of haar herregistratie wil behouden. Ook wordt de verplichte deelname 

door ziekenhuizen vaak opgenomen in de interne overeenkomsten. Zij kunnen daarbij aansluiten op 

artikel 2.7 van het model Toelatingsovereenkomst: ‘De medisch specialist verbindt zich in het kader van 

de uitoefening van zijn werkzaamheden in het ziekenhuis mee te werken aan het kwaliteitsbeleid in het 

ziekenhuis, waaronder in elk geval wordt begrepen medewerking aan accreditatie, visitatie, intercollegiale 

toetsing, onderzoek en behandeling van klachten, bij- en nascholing, patiëntbegeleiding, coördinatie van 

medisch specialistische zorg en documentatie’ (Legemaate, J. 2009, p.37). Daarnaast kan in deze 

overeenkomst ook worden opgenomen dat op verzoek van het bestuur en/of Medische Staf de medisch 

specialist informatie dient te verstrekken over de uitkomsten van dergelijke evaluaties. In 2009 zijn de 

wetenschappelijke verenigingen begonnen met een traject dat ingaat op modernisering van de 

kwaliteitsvisitaties. Zo worden de conclusies en adviezen meer gestroomlijnd met tijdstermijnen. Als er 

vanuit een visitatie een voorwaarde wordt gesteld om beter te functioneren staat er een deadline van zes 

maanden om deze voorwaarde te implementeren. Een zwaarwegend advies moet binnen twee jaar worden 

opgevolgd en een aanbeveling moet binnen vijf jaar zijn gerealiseerd. Sinds 2009 gaan ook de conclusies 

en aanbevelingen van de visitatiecommissie naar de Medische Staf en de RvB, om meer transparantie 

over bepaalde ontwikkelingen te bewerkstelligen. Sinds 2011 is hieraan toegevoegd dat er na een visitatie, 

binnen één jaar, een voortgangsrapportage moet worden gemaakt (OMS, 2013d).  

Gedragsbeïnvloeding 

De component gedragsbeïnvloeding van het interne borgingssysteem is al in paragraaf 3.3 uiteen gezet 

aan de hand van de theorie van Ayres & Braithwaite (1992). Deze component is een essentieel onderdeel 

van het conceptueel model omdat er een balans gevonden dient te worden tussen de zelfsturing van de 
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professionals aan de ene kant en de regulering en beïnvloeding door andere actoren anderzijds. De vraag 

daarbij is hoe gedrag te reguleren is zonder dat het de vertrouwensrelatie schaadt en er dus instrumenten 

worden gebruikt die complementair zijn aan deze vertrouwensrelatie. Als men namelijk direct op hele 

zware sancties gaat inzetten ondermijnt dat het vertrouwen. Van belang is dat medewerkers in het 

ziekenhuis zich veilig voelen om fouten te kunnen melden. In de luchtvaart wordt veel aandacht besteed 

aan deze vertrouwensrelatie en kan dan ook als voorbeeld worden gezien voor andere sectoren. Het begrip 

‘just culture’, waarmee de manier waarop de vertrouwensrelatie wordt ingericht wordt aangeduid, is 

hiervoor een goed voorbeeld, mede omdat het ook iets zegt over de sanctionering. ‘Just culture’ betekent 

dat beide partijen (de onder toezicht gestelde en de toezichthouder) verwachten rechtvaardig te worden 

behandeld door de ander. Dit betekent dat openheid van de onder toezicht gestelde wordt beloond met 

vertrouwen en minder harde sancties, mits er geen sprake is van grove nalatigheid of moedwillig kwaad 

doen. Het besef is enerzijds dat disfunctioneren te allen tijde vermeden dient te worden, maar anderzijds 

dat er geleerd kan worden van incidenten die zich hebben voorgedaan (Helderman & Honingh, 2009, p. 

11, 58). 

Deze drie componenten, normeringskader, informatievergaring en gedragsbeïnvloeding geven vorm aan 

het interne borgingssysteem van ziekenhuizen. De voorwaarden die bij deze componenten horen, zoals 

hierboven geschreven, zorgen voor de kwaliteit van het interne borgingssysteem. Daarbij moet er 

rekening gehouden worden met de context waarin dit borgingssysteem fungeert. Dit betekent dat het 

zelfregulerend vermogen van medisch specialisten en het primaire risico, het kwijtraken van deze licentie, 

in ogenschouw moet worden genomen. 

3.5 Voorwaarden voor het modelreglement 
 

De OMS, die het reglement ‘mogelijk disfunctionerend medisch specialist’ heeft ontwikkeld, probeert het 

gedrag van haar leden te sturen door algemeen geldende standaarden en protocollen op te stellen. Het doel 

van deze standaarden is het disfunctioneren van medisch specialisten tijdig op te sporen en bij te sturen 

door het opzetten van een verbetertraject. Op deze manier wordt getracht de inzet van instrumenten uit de 

top van de reguleringspyramide van de gezondheidssector, zoals het uitschrijven uit het BIG-register of 

een strafrechtelijk onderzoek, te voorkomen.  

Aan de hand van de hiervoor besproken theorie van responsieve regulering en de uitwerking daarvan in 

het interne borgingssysteem, kunnen voorwaarden worden gedistilleerd waaraan het modelreglement 

moet voldoen, wil zij effectief het disfunctioneren binnen de groep van medisch specialisten in de 
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Nederlandse ziekenhuizen vroegtijdig kunnen signaleren en de kwaliteit van de zorg kunnen waarborgen. 

Deze voorwaarden zijn gericht op de kwaliteit van het interne borgingssysteem en zelfregulerend 

vermogen van de medisch specialisten en hebben betrekking op de informatievergaring, normering en 

gedragsbeïnvloeding die zijn beschreven als de controlecomponenten van het interne borgingssysteem 

(weergegeven in tabel 1).  

Interne organisatie 

Een algemene voorwaarde voor het goed functioneren van het interne borgingssysteem is de manier 

waarop het systeem is georganiseerd. Wanneer het borgingssysteem niet eenduidig en gezaghebbend is 

georganiseerd binnen de organisatie van de onder toezicht gestelde, neemt de betrouwbaarheid van het 

systeem af (Helderman & Honingh, 2009, p. 100). Dit betekent dat in het ziekenhuis dus duidelijk moet 

worden afgestemd wie verantwoordelijk is voor de functioneringsvraagstukken en bij wie 

ziekenhuismedewerkers dus een melding kunnen doen van vermeend disfunctioneren. De RvB is 

eindverantwoordelijke voor de kwaliteit van de zorg. De Medische Staf waarin de medisch specialisten 

zijn verenigd is daarnaast verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg. De afspraken en de interactie 

tussen deze twee organen is dus belangrijk en zal dan ook geïntegreerd moeten worden in het 

modelreglement (OMS, 2008a).  

Normeringskader  

Als eerste voorwaarde dient er een normeringskader te zijn waaraan getoetst kan worden of er sprake is 

van disfunctioneren en in welke mate. Zoals eerder al gezegd bestaan er verschillende toetsingskaders op 

basis waarvan het functioneren kan worden getoetst. Het CanMEDS-model is de laatste jaren veel 

gebruikt om functioneren en disfunctioneren te toetsen, maar ook andere definities komen naar voren. Een 

voorbeeld hiervan is de definitie die door de OMS wordt gehanteerd waarin de CanMEDS competenties 

niet expliciet staan beschreven. Disfunctioneren kan zich echter op veel verschillende manier uiten. Er 

kan daarbij wel een onderscheid gemaakt worden tussen disfunctioneren op medisch inhoudelijke 

competenties of op zachte competenties, zoals communicatie en samenwerking. Daarnaast is het ook 

belangrijk dat deze normen een gedeeld goed zijn en dat er niet met verschillende toetsingskaders wordt 

gewerkt. Belangrijk bij dit normeringskader is dat de normen objectiveerbaar zijn. Als normen beter zijn 

te objectiveren, neemt de kans op het gebruik van een intern borgingssysteem voor de normen toe 

(Helderman & Honingh, 2009, p. 100). Als eerste voorwaarde geldt dus dat het OMS-reglement een 

duidelijk objectiveerbaar toetsingskader bevat over wat disfunctioneren is.  

Informatievergaring 

Ten tweede gaat het om de manier waarop de informatie in het onderzoek wordt vergaard. Mr. de Die 
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(2012, p. 323) geeft een aantal handvatten om de manier van informatievergaring in goede banen te 

leiden. Volgens haar gaat een tucht- of rechtszaak al snel de mist in door een slordige voorbereiding of 

door onvoldoende aandacht voor de consequenties van bepaalde keuzes. Zo hebben de 

onderzoeksmethode en de samenstelling van de commissie invloed op de informatievergaring. De 

informatievergaring kan worden opgedeeld in een aantal componenten, zoals hieronder schematisch 

wordt weergegeven:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6: Voorwaarde voor informatievergaring 

Ten eerste is het van belang dat er van te voren een duidelijke onderzoeksopdracht ligt. Dit betekent dat er 

vast staat wie de opdrachtgever is en dus verantwoordelijkheid draagt voor het onderzoek. Is dat het 

Medische Staf, Raad van Bestuur of beide? De onderlinge communicatie en afstemming dient dan ook op 

regelmatige basis plaats te vinden. Ten tweede is het van belang dat de samenstelling van de 

onderzoekscommissie geen enkele schijn van partijdigheid heeft. Collega’s waarmee frequent wordt 

samengewerkt moeten vooraf worden uitgesloten. Ook kan overwogen worden, afhankelijk van de 

onderzoeksvraag, om externe deskundigheid in te schakelen. Niet altijd is er genoeg expertise aanwezig in 

een ziekenhuis om een onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden.  

Ten derde moet er ook aan de procedurele zorgvuldigheid worden gedacht. Vaak wordt er haast gemaakt 

zodra er wordt besloten een onderzoek in te stellen. Dit terwijl het probleem naar alle waarschijnlijkheid 

zich al jaren voortsleept. Voortvarendheid moet echter geen prioriteit krijgen boven zorgvuldigheid. Eén 
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van de aspecten die hierbij belangrijk is, is de documentatie. De respondenten moeten tijdens een 

onderzoek hun eigen concept-gespreksverslagen ter correctie voorgelegd krijgen zodat ze daarna 

vastgesteld kunnen worden. Op deze manier kan er geen onduidelijkheid ontstaan over wat er tijdens de 

gesprekken is behandeld. Noodzakelijk is ook dat er hoor en wederhoor met de betrokken specialist 

toegepast wordt en dat de betreffende specialist dus meewerkt aan het onderzoek. Echter, er wordt vaak in 

de voorfase onderhandeld met de medisch specialist over de vertrouwelijkheid van het rapport. Als het 

bestuur zich buiten spel zet door vertrouwelijkheid toe te zeggen, kan dit consequenties hebben tijdens 

een eventueel toekomstig geschil over de toelatingsovereenkomst. De medewerking van de betreffende 

medisch specialist is van belang, niet alleen omdat dat aangeeft dat de medisch specialist bereid is tot 

eventuele verbetering of zelfreflectie, maar ook omdat dat de mogelijkheid geeft een volledig beeld te 

kunnen schetsen van de situatie. Het modelreglement dient dus ook deze voorwaarden voor 

informatievergaring te bevatten.  

Gedragsbeïnvloeding 

De gedragsbeïnvloeding dient op een manier plaats te vinden dat de instrumenten die worden ingezet de 

vertrouwenscultuur complementeren waarbij de focus ligt op het leren en verbeteren. Wanneer moet er 

dan voor een sanctionerende aanpak worden gekozen en wanneer voor een overredende aanpak? Dit 

hangt af van de motieven en mogelijkheden tot regelnaleving van de medisch specialisten. Deze oog-om-

oog-tand-om-tand aanpak zou als voordeel hebben dat de negatieve, onbedoelde gevolgen van de 

bestraffende handhavingstijl tot een minimum worden beperkt. Alleen als er sprake is van een medisch 

specialist die ernstig disfunctioneert zal deze stijl worden toegepast. In andere gevallen zal men eerst 

proberen door overreding en dialoog een oplossing te vinden, zodat onbedoelde gevolgen, zoals 

reputatieschade, worden voorkomen. Dit creëert een organisatiecultuur waarin er een wederzijds 

vertrouwen is tussen de samenwerkende actoren en waar de drempel om een melding te doen van 

mogelijk disfunctioneren laag is. Dit betekent dus dat het modelreglement volgens de theorie van Ayres & 

Braithwaite (1992) alleen effectief kan zijn als het zich bevindt tussen het mechanisme van zelfregulering 

en meta-regulering. Als het instrument zich bevindt in het mechanisme van zelfregulering is de medisch 

specialist intrinsiek gemotiveerd om te functioneren naar de algemeen geldende standaarden. Toch kan 

men er niet op vertrouwen dat alle medisch specialisten intrinsiek gemotiveerd zijn om algemeen 

geldende protocollen en regels na te leven, daarom dienen ook externe actoren, zoals de IGZ, invloed te 

kunnen uitoefenen. Volgens Ayres & Braithwaite (1992) dient er namelijk een opwaartse spiraal te zijn 

waarin instrumenten van zacht naar hard oplopen. Dit betekent dat bij ernstig disfunctioneren men beter 
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niet kan kiezen voor een dialoog of een verbetertraject maar bijvoorbeeld voor een strafrechtelijk 

onderzoek.  

Deze voorwaarden, normeringskader, informatievergaring, gedragsbeïnvloeding en (de algemene 

voorwaarde) interne organisatie, kunnen als volgt schematisch worden weergegeven: 

Voorwaarden voor het modelreglement 

Normeringskader Wat is disfunctioneren? 

 Zijn de normen objectiveerbaar? 

 Zijn de normen een algemeen aanvaardbaar 

gedachtegoed? 

Informatievergaring Samenstelling van de commissie 

 Privacy 

 Documentatie 

 Opdrachtgever 

 Medewerking in het onderzoek van 

betreffende specialist 

Gedragsbeïnvloeding Instrument tussen zelfregulering en meta-

regulering 

 Zachte en harde instrumenten 

 Focus op de vertrouwenscultuur en lerend 

vermogen 

Interne organisatie Eenduidig en gezaghebbend georganiseerd; 

duidelijk afgestemde verantwoordelijkheden 

Tabel 2: Voorwaarden voor het modelreglement 

3.6 Conclusie 

 

De medische beroepsgroep is een professie die op basis van haar kennismonopolie lastig valt te reguleren 

en te sturen. Op basis van vertrouwen krijgt de medische professie een licentie tot zelfregulering. Door de 

toenemende focus op kwaliteit van de zorg in het Nederlandse zorglandschap is het zelfregulerende 

vermogen van de medische professie onder druk komen te staan. Deze toenemende focus, door externe 

partijen, op de kwaliteit en het wantrouwen dat is ontstaan door een aantal schandalen, is er sprake van 
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een verschuiving van professionele zelfsturing naar gedelegeerde zelfsturing. De medisch specialist, of 

het ziekenhuis, heeft hierbij nog steeds de autonomie om zijn eigen kwaliteitssysteem te ontwikkelen, 

maar dit interne systeem wordt getoetst aan algemeen geldende standaarden van het ziekenhuis. De 

instrumenten die worden ingezet om de medische professie te kunnen sturen dienen daarbij te voldoen 

aan een aantal voorwaarden zodat de kwaliteit van het interne borgingssysteem gewaarborgd blijft. Dit 

betekent dat ook het modelreglement van de OMS aan deze voorwaarden dient te voldoen. De in tabel 2 

genoemde voorwaarden zijn gebaseerd op het normeringskader, de wijze van informatievergaring en de 

manier van gedragsbeïnvloeding gebaseerd op de theorie over responsieve regulering van Ayris & 

Braithwaite (1992). Aan deze laatste theorie liggen drie beginselen ten grondslag. Ten eerste begint men 

met instrumenten die aan de basis liggen van de pyramide. Deze instrumenten zijn gericht op dialoog. Het 

tweede uitgangspunt is dat één regulerend mechanisme niet voldoende is om het doel te kunnen bereiken. 

Eén instrument of regulerend mechanisme is zelden effectief. Het derde uitgangspunt is dat er altijd 

voldoende capaciteit aanwezig dient te zijn om het ingezette overredingsinstrument uit te breiden met 

sanctionerende instrumenten. Doordat men begint met dialoog en bij onvoldoende resultaat de 

mogelijkheid heeft om via sanctionerende instrumenten het gedrag van medisch specialisten te sturen, 

wekt men vertrouwen van de medisch specialist op en dat bevordert de (spontane) naleving van regels. 

Specialisten weten dat als ze zich niet aan de regels houden, er sanctionerende instrumenten ingezet 

zullen worden waardoor de compliance met deze regels in een vroeg stadium al hoog zijn. Het 

modelreglement zal dan ook moeten voldoen aan de bovenstaande beginselen wil het kunnen sturen op 

het functioneren van de specialist.  

 

In het volgende hoofdstuk zullen de methoden van onderzoek worden verantwoord. Hier zijn ook de 

voorwaarden waaraan het modelreglement dient te voldoen om de kwaliteit van het interne 

borgingssysteem te kunnen waarborgen, geoperationaliseerd. 
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4. Methodologische verantwoording 

In dit onderzoek staat de vraag centraal: ‘In welke mate en op welke wijze draagt het modelreglement 

'mogelijk disfunctionerend medisch specialist' van de Orde van Medisch Specialisten bij aan het tijdig 

signaleren van disfunctionerende medisch specialisten in algemene ziekenhuizen?’ Om antwoord te 

kunnen geven op deze vraag zal in dit hoofdstuk de methodologie die gebruikt is in dit onderzoek uiteen 

worden gezet. 

4.1 Onderzoeksstrategie 

 
Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag is ten eerste de context en componenten van het 

interne borgingssysteem middels een literatuurstudie onderzocht. Hierin zijn de voorwaarden van 

professionele zelfregulering en gedragsbeïnvloeding van de medische professie uiteengezet. Op deze 

manier is er een duidelijk beeld geschetst wat het interne borgingssysteem betekent en aan welke 

voorwaarden het modelreglement dient te voldoen om als sturingsinstrument te kunnen fungeren. 

Vervolgens is er een aantal ziekenhuizen geselecteerd waarbij een interview is afgenomen bij 

stafvoorzitters die werkzaam zijn binnen een algemeen ziekenhuis. Bij deze gesprekken werden de meeste 

stafvoorzitters vergezeld door beleidsmedewerkers. De interviews zijn gebaseerd op een literatuurstudie 

naar het reglement dat wordt gehanteerd binnen dit ziekenhuis. Deze literatuurstudie, tezamen met de 

interviews, geeft inzicht in wat voor procedures er worden gevolgd bij functioneringsvraagstukken en wat 

de ervaringen daarmee zijn. Door het verschil in organisatiestructuur en dynamiek tussen bijvoorbeeld 

een algemeen ziekenhuis en een academisch ziekenhuis is het niet mogelijk allebei de typen ziekenhuizen 

te onderzoeken. Daarom is er voor gekozen om het onderzoek alleen te richten op algemene 

ziekenhuizen. De verkregen informatie uit deze cases heeft input geleverd voor de vragenlijst die is 

verspreid onder de Medische Staf in de algemene ziekenhuizen in Nederland. De uitkomsten van deze 

enquête heeft inzicht geboden in het algemene beleid dat wordt gehanteerd door alle algemene 

ziekenhuizen als er sprake is van een functioneringsvraagstuk. In de derde paragraaf van dit hoofdstuk zal 

verder worden ingegaan op de operationalisatie van het onderzoek, gevolgd door een verdere uitwerking 

van de interviews en de enquête. 

4.2 Onderzoeksmethoden 

 
Bij het onderzoeksdesign gaat het om ‘het geheel van met elkaar samenhangende beslissingen over de 

wijze waarop het onderzoek wordt uitgevoerd’(Verschuren, 2000). Er worden in dit onderzoek twee 
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methoden onderscheiden: de enquête en de interviews. Bij een enquête wordt er onderzoek gedaan naar 

een veelheid van vergelijkbare objecten waarvan de gegevens in werkelijke situaties verzameld en 

statistisch verwerkt worden (Vennix, 2005, p. 126). Daarnaast zijn er interviews gehouden met voorzitters 

van de Medische Staf van een select aantal algemene ziekenhuizen. Deze diepte-interviews geven de 

opvattingen en ervaringen van de voorzitters van de Medische Staf weer en is een aanvulling op de 

verkregen informatie uit de enquête.  

4.3 Operationalisatie 

 
Volgens de uiteen gezette theorie dient het reglement te voldoen aan een aantal voorwaarden om als 

sturingsinstrument gebruikt te worden om disfunctioneren van medisch specialisten tijdig te kunnen 

signaleren. Hiervoor is het conceptueel model over de opbouw van het interne borggingssysteem leidend. 

Als het modelreglement aan deze voorwaarden voldoet, betekent dit dat men tijdig vermoedens van 

disfunctioneren kan signaleren en eventueel disfunctioneren kan voorkomen. Dit kan als volgt 

schematisch worden weergegeven: 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 7: Operationalisatie theoretische puzzel 

De voorwaarden die voortvloeien uit het theoretisch kader dienen te worden geoperationaliseerd. 

Operationaliseren betekent ‘het gereedmaken voor gebruik’. Hierbij wordt gekeken wanneer een 

theoretisch element op verschijnselen in de realiteit van toepassing is (Verschuren & Doorewaard, 2004, 

p. 102). De voorwaarden die van belang zijn om het modelreglement bij te laten dragen aan de kwaliteit 

van het interne borgingssysteem worden ingedeeld in drie componenten. Dit zijn de informatievergaring, 

het normeringskader en de gedragsbeïnvloeding.  

 

Reglement ziekenhuis 

 

Voorkomen disfunctioneren 

Modelreglement ‘mogelijk   

disfunctionerend medisch specialist’ 

als interne borgingssysteem: 

-Normeringskader 

-Informatievergaring 

-Gedragsbeïnvloeding 



46 
Masterthesis Bestuurskunde - Radboud Universiteit Nijmegen 

Bregje Lankveld  

 

4.3.1 Informatievergaring 

Bij de informatievergaring gaat het om de manier waarop de informatie voor het beoordelen van het 

functioneren van de medisch specialist wordt vergaard. Om deze voorwaarde toetsbaar te maken, dus uit 

welke componenten en op welke wijze goede informatievergaring plaats dient te vinden, zijn de 

voorwaarden voor een juiste procedure, zoals opgesteld door mr. de Die, geanalyseerd (De Die, 2012, 

p.323-325). Zij heeft kennis van het modelreglement ‘mogelijk disfunctionerend medisch specialist’ van 

de OMS. Haar kennis en ervaring met betrekking tot de juridische en praktische implicaties van het 

reglement hebben een goed beeld gegeven over de manier van informatievergaring.  

Haar visie op de juiste manier van informatievergaring zijn in een aantal componenten op te delen (De 

Die, 2012, p.323-325). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 8: Voorwaarden voor informatievergaring 

Deze componenten zijn als volgt geoperationaliseerd: 

1) Samenstelling onderzoekscommissie 

 

 

 

 

Informatievergaring 

Samenstelling 

onderzoekscommissie 

Privacy 

Onderzoeksopdracht 

Medewerking van betreffende 

medisch specialist aan onderzoek 

Documentatie  

Vermijd elke schijn van partijdigheid. Ten eerste betekent dit dat de leden van een 

onderzoekscommissie geen relatie mogen hebben tot de betreffende medisch specialist. Elke schijn 

van vooringenomenheid of partijdigheid moet vermeden worden. Daarom zijn leden van het 

Medische Staf, collega’s van hetzelfde specialisme of die samenwerken uitgesloten. Ten tweede moet 

er een mogelijkheid zijn om de commissie te kunnen wraken. 
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2) Privacy  

 

 

3) Documentatie  

 

 

4) Onderzoeksopdracht  

 

 

 

 

5) Medisch Specialist dient mee te werken aan het onderzoek 

 

 

4.3.2 Normeringskader 

In dit onderzoek staat de vraag centraal wat disfunctioneren is. Belangrijk hierbij is dat het 

normeringskader objectiveerbaar dient te zijn. De vraag die dan gesteld dient te worden om het 

disfunctioneren te kunnen operationaliseren is: In welke mate valt er objectief vast te stellen of er sprake 

is van disfunctioneren? 

Om deze vraagt te kunnen beantwoorden is er een definitie nodig om te kunnen vaststellen wat 

disfunctioneren is. Disfunctioneren kan zich op veel verschillende manier uiten. Er kan echter wel een 

onderscheid gemaakt worden tussen disfunctioneren op medisch inhoudelijke competenties of zachte 

competenties zoals communicatie en samenwerking. Een model dat tegenwoordig veel wordt gebruikt in 

zowel de medische vervolgopleiding als in de medische professie, is het CanMEDS model. Omdat het 

CanMEDS-model het meest gehanteerde model is en daarnaast expliciet aandacht besteed aan zowel het 

medisch handelen als andere, zachtere competenties, wordt het CanMEDS-model als toetsingskader 

gebruikt.  

De vertrouwelijkheid van de gesprekken met anderen over het mogelijk disfunctioneren van een 

collega dient gegarandeerd te worden, als onderdeel van de procedure. 

Verslagen dienen opgeschreven te worden. Daarna moet men het laten corrigeren door de 

respondent om vervolgens vast te leggen. 

Degene die verantwoordelijk is voor de functioneringsvraagstukken, draagt ook de 

verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het onderzoek naar mogelijk disfunctioneren. 

Volgens mr. de Die is disfunctioneren een gedeeld probleem van het ziekenhuis en is er een 

gedeeld belang om dit op te lossen. Raad van Bestuur en de Medisch Staf dienen dan ook samen 

te werken. 

De medisch specialist dient mee te werken aan het onderzoek naar zijn mogelijk disfunctioneren, 

mocht men toch niet coöpereren is dat een bevestiging van zijn gebrek aan zelfreflectie. 
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Figuur 9: Voorwaarden voor het normeringskader 

De vragen die centraal staan bij de dataverzameling zijn: In hoeverre fungeren de CanMEDS 

competenties als toetsingskader voor het toetsen van disfunctioneren in uw ziekenhuis? Of men 

voldoende handvatten heeft om het disfunctioneren te toetsen aan de hand van deze criteria? Zijn de 

CanMEDS competenties een algemeen toetsingskader die gedeeld worden door alle ziekenhuizen? 

4.3.3 Gedragsbeïnvloeding 

Gedragsbeïnvloeding kan in een aantal componenten uiteen worden gezet. Het doel is om instrumenten in 

te zetten die de vertrouwensrelatie complementeren en waarbij het lerend vermogen en verbeteren van het 

functioneren centraal staan. Het reglement dient zowel zachte als harde instrumenten bevat, die elkaar ook 

in deze volgorde opvolgen.  

Harde en zachte instrumenten worden geoperationaliseerd aan de hand van het modelreglement. In het 

modelreglement worden instrumenten aangedragen die ingezet kunnen worden bij disfunctioneren.  

Zachte instrumenten zijn gebaseerd op dialoog en niet sanctionerend van aard. Dit kan een informeel 

traject zijn waarin op basis van gesprekken wordt gekeken naar het probleem en een eventueel 

verbetertraject wordt ingezet. Instrumenten die in het modelreglement worden aangedragen zijn: 

- Adviezen tot verbetering van de medisch inhoudelijke kwaliteit, de organisatorische kwaliteit of de 

relationele kwaliteit 

- Coaching & medezeggenschap  

Harde instrumenten zijn sanctionerend van aard. Dit kunnen boetes zijn, of verbetertrajecten gericht op 

Disfunctioneren 

Medisch handelen 

Communicatie 

Samenwerking 

Kennis en wetenschap 

Professionaliteit 

Organisatie 

Maatschappelijk 

handelen 
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extra scholing, maar ook uit het ambt zetten van de medisch specialist.  

- Boete 

- Extra bijscholing 

- Beëindiging toelatings- of arbeidsovereenkomst 

- Vervolgonderzoek door de IGZ 

- Visitatie maatschap of vakgroep 

Om te kijken in hoeverre ziekenhuizen het reglement zo vorm geven dat het de vertrouwensrelatie en het 

lerend vermogen complimenteren wordt er gevraagd of ze gebruik maken van een voorfase of 

verbetertraject. In deze voorfase, ook wel een informeel traject genoemd, wordt de dialoog aangegaan met 

de medisch specialist om te bekijken of er sprake is van mogelijk disfunctioneren zonder dat er een 

officieel onderzoek wordt ingesteld. Door middel van dit dialoog wordt er een verbeterplan opgesteld. 

Daarnaast wordt er ook gevraagd of ze aandacht besteden aan het verbetertraject, mocht er sprake zijn van 

disfunctioneren. 

4.4 Onderzoekspopulatie 

 

Ziekenhuiszorg wordt geleverd door verschillende typen zorgaanbieders. Dit betekent dat de zorg 

geleverd kan worden door algemene ziekenhuizen, academische ziekenhuizen, categorale ziekenhuizen of 

zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) en topklinische en traumazorg. Het aantal algemene ziekenhuizen is 

verreweg in de meerderheid. Dit onderzoek richt zich op de medisch specialisten werkzaam in algemene 

ziekenhuizen. Een algemeen ziekenhuis is een concentratie van voorzieningen ten behoeve van 

onderzoek, behandeling en verpleging. Daarnaast worden in een algemeen ziekenhuis zowel aanstaande 

artsen als verpleegkundigen opgeleid. Een academisch ziekenhuis heeft een aantal functies die 

overeenkomen met de algemene ziekenhuizen, namelijk de reguliere patiëntenzorg, de topklinische zorg 

en de opleidingsfunctie voor medisch specialisten. Daarnaast heeft het universitair medische centrum nog 

een topreferentiefunctie, een werkplaatsfunctie (wetenschappelijk onderzoek en onderwijs voor de 

medische faculteit) en een ontwikkelingsfunctie (ontwikkeling van nieuwe medische technologieën en 

behandelwijzen) (Zorgatlas.nl, 2013). In dit onderzoek worden academische ziekenhuizen, ZBC’s en 

categorale ziekenhuizen buiten beschouwing gelaten. Door het verschil in organisatiestructuur en 

dynamiek is het niet mogelijk allebei de typen ziekenhuizen te onderzoeken. Zo heeft een academisch 

ziekenhuis een hiërarchische organisatiestructuur terwijl een algemeen ziekenhuis horizontaal is 

opgebouwd, vaak bestaande uit clusters of Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE’s). Door deze 

verschillen zal dit onderzoek zich beperken tot de algemene ziekenhuizen. Dit wil overigens niet zeggen 
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dat verkregen informatie en aanbevelingen niet van toepassing zou kunnen zijn op academische 

ziekenhuizen of andere typen zorginstellingen.  

4.5 Interviews 
 

Er zijn verschillende type interviews waarbij er verschillende manieren zijn waarop het interview wordt 

afgenomen (Vennix, 2008). In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de semi-gestructureerde 

interviewtechniek. Bij een semi-gestructureerd interview wordt er van te voren een lijst met onderwerpen 

opgesteld. Daarnaast zijn er een aantal specifieke vragen die in een bepaalde volgorde gesteld zijn. 

Sommige vragen behoeven toelichting of worden aan de ene respondent wel gesteld, maar aan de andere 

niet. De interviews zijn dus vooraf gestructureerd door middel van opgestelde vragen maar ook door een 

lijst van onderwerpen. Omdat de opinie van de respondent belangrijk is, is er niet gekozen voor een 

gesloten antwoordmodel. Dit zou de spreekvrijheid van de respondent te veel beperken en kan essentiële 

informatie voor de onderzoeker worden gemist. 

Er zijn vijf interviews gehouden, waarvan drie met stafvoorzitters en beleidsmedewerkers van de 

Medische Staf uit algemene ziekenhuizen, één interview met een beleidsmedewerker van de Medische 

Staf en een lid van de onderzoekscommissie en één interview met een voorzitter van een RvB. De 

Medische Staf bepaalt het inhoudelijke beleid en strategie van een ziekenhuis in overleg met de RvB. 

Vooral de kwaliteit en de veiligheid van de geleverde zorg wordt besproken in dit orgaan. De 

stafvoorzitter is een werkzame medisch specialist in het ziekenhuis en de kennis en ervaring van de 

stafvoorzitter is voor dit onderzoek dan ook waardevol. Zowel vanwege de betrokkenheid bij de vorming 

van beleid op het gebied van kwaliteit en veiligheid maar ook de ervaringen van de stafvoorzitter, evenals 

de ervaring van de stafvoorzitter als medisch specialist met het gevoerde beleid. Tot slot is er ook een 

expert op het gebied van de procedure die wordt gevolgd bij een dergelijk onderzoek geïnterviewd. In 

bijlage 2 is er een overzicht van de geïnterviewde respondenten en in bijlage 3 is de bijbehorende 

interviewhandleiding weergegeven. 

4.6 Enquête 
 

In dit onderzoek wordt er getracht de verklaringskracht van het onderzoek te vergroten door naast 

interviews gebruik te maken van een enquête. Deze methode kenmerkt zich door dat de 

gegevensverzameling plaatsvindt bij veel respondenten over een groot aantal kenmerken. Volgens 

Verschuren & Doorwaard (2007, p. 166) kan een enquête worden getypeerd aan een zevental kenmerken: 
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1. Er moet sprake zijn van een substantieel domein, bestaande uit een groot aantal onderzoekseenheden 

2. Uitgebreide dataverzameling 

3. Er wordt meer in de breedte onderzocht dan in de diepte 

4. De onderzoeksgroep dient eerder random dan strategisch te worden gekozen 

5. Aan de enquête dient een stelling ten grondslag te liggen die bestaat uit variabelen en de relatie tussen 

deze variabelen 

6. Men dient te streven om de bevraging zoveel mogelijk gesloten te houden 

7. De data die voortvloeit uit de enquête kan zowel kwantitatief als kwalitatief worden geanalyseerd  

Met deze vragenlijst zal er worden getracht data te verzamelen over de mate waarin het reglement 

betreffende disfunctioneren van medisch specialisten is ingevoerd in de ziekenhuizen in Nederland. 

Daarnaast zal er ook gevraagd worden in hoeverre het reglement fungeert als sturingsinstrument om 

disfunctioneren te voorkomen. De vragen zijn gericht op de discrepantie tussen het modelreglement van 

de OMS en het reglement van de algemene ziekenhuizen. Deze discrepantie geeft aan in hoeverre het 

modelreglement aansluit bij de reglementen die daadwerkelijk worden gebruikt in de praktijk, waar de 

verschillen liggen en wat de oorzaak van deze verschillen is. Daarnaast kan het inzicht geven in hoeverre 

de reglementen van ziekenhuizen aansluiten bij de reguleringspyramide van Ayris & Braithwaite (1992) 

wat uiteindelijk de vraag kan beantwoorden in hoeverre het reglement als sturingsinstrument kan 

fungeren om disfunctioneren tijdig op te sporen. De gestelde vragen zijn dus gebaseerd op de 

operationalisatie uit paragraaf 4.3 en worden weergegeven in bijlage vier.  

4.6.1. Respons enquête 

De onderzoekspopulatie van het onderzoek bestaat uit alle algemene ziekenhuizen van Nederland. Er zijn 

volgens de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen 83 algemene ziekenhuizen in Nederland (Dutch 

Hospital Data, 2012). Elke Medische Staf heeft een vragenlijst ontvangen. Er is voor gekozen om de 

Medische Staf de vragenlijst te laten invullen omdat dit orgaan in de meeste gevallen het reglement heeft 

ontwikkeld en daarmee ook de meeste kennis bezit van het reglement. Daarnaast zijn de medisch 

specialisten verenigd in dit orgaan en heeft de Medische Staf in het onderzoek naar mogelijk 

disfunctioneren een initiërende rol. Van de 83 verstuurde vragenlijsten zijn er 54 ingevuld geretourneerd. 

Dit komt overeen met een responspercentage van 65 %. Dit percentage is voldoende om een realistische 

afspiegeling van de praktijk te kunnen weergeven en de generaliseerbaarheid te waarborgen. 
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Tabel 3: Overzicht onderzoeksgroep 

Ondanks dat alle voorzitters van medische staven van algemene ziekenhuizen een uitnodiging hebben 

ontvangen om de enquête in te vullen hebben ook andere medewerkers de lijst ingevuld. Van de 54 

ingevulde vragenlijsten zijn er 25 voorzitters van de Medische Staf die de vragenlijst hebben ingevuld, 24 

beleidsmedewerkers en 5 overige functionarissen van het Medische Staf. Dat de vragenlijst is ingevuld 

door verschillende functies binnen de Medische Staf zal het onderzoek niet verder beïnvloeden. De 

assumptie is dat binnen de Medische Staf, ongeacht de functie, genoeg kennis is over het gehanteerde 

reglement. Van de 54 ingevulde vragenlijsten zijn er 19 vragenlijsten ingevuld door Samenwerkende 

Topklinische opleidingsZiekenhuizen STZ (STZ). Deze algemene ziekenhuizen hebben twee kerntaken: 

opleiding en onderwijs (STZ, 2009, p. 2). De co-assistenten en aios spelen een belangrijkere rol binnen de 

organisatie dan bij algemene ziekenhuizen waar opleiding en onderwijs niet één van de kerntaken is. Het 

beleid rondom functioneren van medisch specialisten in STZ zal zich dan ook meer richten op de 

opleidingsfunctie, de opleiders en de aios. Deze assumptie dient in ogenschouw te worden genomen in de 

context van de resultaten van de enquête.  

4.7 Betrouwbaarheid en validiteit 

 

Betrouwbaarheid en validiteit zijn twee criteria die belangrijk zijn om een onderzoek als wetenschappelijk 

te kwalificeren (Van Thiel, 2007, p. 55). De betrouwbaarheid van een onderzoek wordt vastgesteld aan de 

hand van de nauwkeurigheid en consistentie van de variabelen. Betrouwbaarheid betekent dat de 

meetinstrumenten die ingezet zijn de beoogde variabelen zo nauwkeurig mogelijk meten. Consistentie 

betekent dat eenzelfde meting op een later tijdstip dezelfde waarneming geeft. Om de consistentie van dit 

onderzoek te waarborgen is er in de bijlage een interviewhandleiding en een lijst van respondenten 

toegevoegd.  

Eén van de elementen die van invloed is op de validiteit en betrouwbaarheid van een onderzoek is de 

onderzoeksmethode. In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een aantal interviews. Doordat er bij 

dergelijke interviews het studieobject meer in de diepte wordt onderzocht, zijn de resultaten moeilijker 

generaliseerbaar. Daarom is er aanvullende data verzameld door middel van een enquête. De data die is 

Potentiële respondenten    Daadwerkelijke respondenten 

Uitgestuurde e-mails: 83     Respons: 54 

        N= 54 (65%) 

Non response (N=29=35%) 
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verzameld uit de enquête geeft een representatief beeld weer van de populatie in zijn geheel en draagt 

daarmee bij aan de generaliseerbaarheid van het onderzoek. De meerwaarde van het onderzoek wordt 

daarom gevonden in de triangulatie van bronnen en meetinstrumenten. Triangulatie betekent het 

verwerken en verzamelen van de data op meer dan één manier (Van Thiel, 2007). Door het combineren 

van meerdere onderzoeksmethoden kan een zo volledig mogelijk beeld verkregen worden van het 

modelreglement als sturingsinstrument. Triangulatie van informatiebronnen wordt in dit onderzoek 

toegepast doordat er verschillende documenten en verschillende respondenten worden gebruikt. 

Triangulatie van meetinstrumenten wordt in dit onderzoek toegepast door zowel interviews te houden, een 

enquête onder de algemene ziekenhuizen te verspreiden en documenten te analyseren die dit onderwerp 

betreffen.  

De betrouwbaarheid en validiteit van dit onderzoek kan worden beïnvloed door de onderzoekseenheden 

zelf. De onderzoekseenheid die mogelijk als storingsbron kan fungeren, zijn de geïnterviewde of 

geënquêteerde respondenten. Het is niet uit te sluiten dat respondenten sociaal wenselijke antwoorden 

hebben gegeven. Dit is geprobeerd te voorkomen door situaties te schetsen en zo veel mogelijk gerichte 

vragen te stellen.  

Nu de methode van dit onderzoek is toegelicht, wordt er in het volgende hoofdstuk ingegaan op de 

resultaten uit de interviews en de enquête.  
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5. Resultaten 
 

Om inzicht te krijgen in welke mate en op welke wijze het modelreglement bijdraagt aan het tijdig 

signaleren van disfunctioneren in algemene ziekenhuizen zijn er interviews afgenomen en is er een 

enquête ingevuld door de medische staven. De interviews vormen een belangrijke informatiebron om 

verschillende perspectieven van ziekenhuizen op de inhoud van het reglement uiteen te kunnen zetten. De 

resultaten van de enquête geven aan of deze bevindingen generaliseerbaar zijn voor alle algemene 

ziekenhuizen in Nederland. In dit hoofdstuk worden de bevindingen van deze interviews en enquête 

uitgewerkt in thema’s. Deze thema’s zijn gebaseerd op de voorwaarden voor de kwaliteit van het interne 

borgingssysteem. Achtereenvolgens worden eerst een paar algemene bevindingen uiteen gezet, waarna 

het toetsingskader van disfunctioneren, de procedure die wordt gevolgd bij het onderzoek en de 

instrumenten tot gedragsbeïnvloeding aan de orde komen.  

5.1 Algemene resultaten 

 
Om een goed beeld te kunnen schetsen van de reglementen zoals die gehanteerd worden in de algemene 

ziekenhuizen is er gevraagd in hoeverre zij bekend zijn met het modelreglement en of hun reglement 

gebaseerd is op het modelreglement van de OMS. Daarbij is het van belang om te weten dat alle 

ziekenhuizen hebben aangegeven in het bezit zijn van een reglement die een procedure omschrijft bij 

vermoedens van disfunctioneren. Uit de enquête blijkt dat het overgrote merendeel van de respondenten 

bekend is met het modelreglement van de OMS. Van de 54 ingevulde vragenlijsten was 96% van de 

respondenten op de hoogte van de inhoud van het modelreglement. Van deze 54 reglementen is er in 85% 

van de gevallen gekeken naar het modelreglement en is het reglement gebaseerd op die van de OMS. In 

15% van de gevallen is er niet gekeken naar het modelreglement. De respondenten is ook gevraagd om 

aan te geven hoe vaak zij gebruik maken van het reglement. Dit reglement is onder de 54 bevraagde 

ziekenhuizen vorig jaar 28 keer ingezet. In 47% van de 54 bevraagde ziekenhuizen is het reglement vorig 

jaar nog helemaal niet ingezet. De precieze aantallen zijn weergegeven in tabel 4. Ook al is het reglement 

niet in alle ziekenhuizen vorig jaar ingezet, wordt door 93% (van de 54) ziekenhuizen aangegeven dat het 

reglement wordt gebruikt als er sprake is van mogelijk disfunctioneren. 
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Tabel 4: Inzet van het reglement 2012-2013 

5.2 Normeringskader 

 
Disfunctioneren kan zich op veel verschillende manier uitten en een legio aan oorzaken hebben. Een 

medisch specialist kan disfunctioneren op medisch inhoudelijk gebied, maar ook in zijn attitude of 

gedrag. De meningen over wat disfunctioneren is loopt hierdoor uiteen. Er worden dan ook verschillende 

definities gehanteerd met de daarbij horende criteria. Van de geïnterviewde respondenten was er één 

ziekenhuis die haar normeringskader had gebaseerd op de definitie van de OMS (2008), namelijk: ‘Een 

structurele situatie van onverantwoorde zorg, waarin een patiënt wordt geschaad of het risico loopt te 

worden geschaad, en waarbij de betreffende arts/medisch specialist niet (meer) in staat is of bereid is zelf 

de problemen op te lossen.’ Andere geïnterviewde respondenten maken gebruik van de CanMEDS 

competenties of een eigen kwaliteitbeleid om disfunctioneren te definiëren. Door een voorzitter van een 

Medische Staf (respondent 1, 2013), werd aangegeven dat het belangrijk is om de CanMEDS 

competenties te gebruiken.  

 

“Vooral bij een medisch specialist is het heel waardevol om op een bepaald gebied te zeggen dat ze het 

goed doen en dat op een ander gebied verbetering moet plaatsvinden. Je kunt nooit zeggen dat iemand 

totaal disfunctioneert in alle domeinen. De CanMEDs competenties is een erg prettige manier om het zo 

te kunnen aanpakken.”  

Naast het gebruik van verschillende toetsingskaders, is er een grote discrepantie in hoeverre het 

toetsingskader is geëxpliciteerd. Sommige ziekenhuizen hanteren een uitgebreid toetsingskader met een 

Inzet van het reglement 2012-2013 

0 keer (47%) 

1 keer (33%) 

2 keer (15%) 

3 keer (5%) 

vaker dan 3 keer (0%) 
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operationalisatie van de competenties. Anderen geven summier aan op basis waarvan een melding van 

disfunctioneren ontvankelijk verklaard kan worden. Er wordt echter door alle ziekenhuizen een duidelijk 

onderscheid gemaakt tussen disfunctioneren op de medisch inhoudelijke competentie of de zachte 

competenties zoals communicatie en samenwerking. Volgens één van de beleidsmedewerkers (respondent 

8, 2013) van de Medische Staf is het juist bij de zachte competenties belangrijk, maar lastig om de zachte 

competenties uit te specificeren.  

“Ik mis de handvatten om het disfunctioneren aan op te kunnen hangen. De CanMEDS competenties 

missen een beschrijving en dus houvast. Wat je vaak ziet is dat de patiëntenzorg nog wel oké is maar dat 

het gaat om de onderlinge samenwerking die hopeloos is.”  

Andere respondenten onderschrijven dit probleem, zij vinden het lastig om disfunctioneren te scharen 

onder een bepaalde competentie. Daarnaast wordt er in de competenties niet precies vastgelegd wat 

disfunctioneren is, alleen waaraan de medisch specialist in beginsel dient te voldoen.  

Daarbij is het belangrijk om in ogenschouw te nemen dat de toetsingscriteria onderhevig zijn aan de trend 

van dat moment. Op dit moment wordt veelal het CanMEDS-model als leidraad gebruikt voor het toetsen 

van functioneren en disfunctioneren. Het CanMEDS-model focust zowel op de medisch inhoudelijke 

competentie (harde competentie), als bijvoorbeeld de competenties communicatie en samenwerking 

(zachte competenties). Veel van de geïnterviewde respondenten geven aan dat hun reglement is 

verouderd. Zij hebben niet geanticipeerd op de regelgeving en beleid dat op dit moment gangbaar is. Pas 

als er zich een situatie aandient waarbij het reglement gebruikt moet worden, loopt de 

onderzoekscommissie er tegen aan dat het reglement niet up-to-date is. Dan is het al te laat om nog bij te 

kunnen sturen. Eén van de geïnterviewde respondenten (respondent 4, 2013) gaf aan dat de opgenomen 

criteria niet toereikend waren. Er werd in dat ziekenhuis alleen getoetst op de medisch inhoudelijke 

competenties. In één van de gevallen was er echter sprake van disfunctioneren op basis van zijn 

communicatieve vaardigheden, maar omdat er in het reglement disfunctioneren alleen was gedefinieerd 

aan de hand van het medisch inhoudelijk handelen, was er geen sprake van disfunctioneren. Daarom werd 

er ook aangegeven dat aan de hand van de tijdsgeest het regelmatig dient te worden herzien.  

Samenvattend  

Het normeringskader waar het disfunctioneren aan wordt getoetst is essentieel, maar levert bij veel 

ziekenhuizen moeilijkheden op. Er zijn veel verschillende definities en daarbij horende toetsingscriteria in 

omloop. Het ene ziekenhuis maakt wel gebruik van de CanMEDS competenties, andere ziekenhuizen 

hanteren bijvoorbeeld een eigen definitie. Dit kan voor een deel verklaard worden door de regelmaat 
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waarop een ziekenhuis het reglement evalueert en update. Veel van de reglementen zijn niet bijgewerkt 

naar aanleiding van de invoering van de CanMEDS competenties. Pas als er daadwerkelijk een situatie 

voordoet waarin het reglement gebruikt dient te worden, wordt ook het reglement geëvalueerd.  

Naast dat de CanMEDS competenties dus nog niet als gedeeld gedachtegoed kan worden beschouwd 

doordat het ziekenhuis het reglement niet evalueert, is het ook lastig de criteria voor disfunctioneren te 

objectiveren. Vooral de zachte competenties zoals communicatie en samenwerking bieden te weinig 

houvast doordat er niet expliciet is beschreven wat er mee wordt bedoeld. Daardoor is het discutabel wat 

wel en wat niet valt onder disfunctioneren en op welke competentie de medisch specialist niet 

functioneert.  

 

5.3 Informatievergaring 

 
Volgens mr. De Die (2012) is de procedure die wordt gevolgd bij vermoeden van disfunctioneren 

essentieel voor een goede afhandeling. Een zaak gaat al snel de mist in door een slordige voorbereiding of 

onvoldoende aandacht voor de consequenties van bepaalde keuzes. Componenten die belangrijk zijn bij 

een zorgvuldige procedure zijn: de verantwoordelijkheden en afstemming hiervan tussen de betrokken 

partijen, samenstelling van de onderzoekscommissie, de vertrouwelijkheid van de rapporten en de daarbij 

horende manier van documentatie.  

Onderzoeksopdracht en opdrachtgever 

Voor het onderzoek is het volgens mr. De Die van belang dat er een heldere onderzoeksopdracht ligt, met 

een duidelijke opdrachtgever. In het reglement van de OMS is de Medische Staf de initiërende en 

leidende actor in het onderzoekstraject dat wordt gevolgd. Dit betekent dat de melding over de 

betreffende specialist wordt gedaan bij de Medische Staf. Daarnaast formuleren zij de 

onderzoeksopdracht en stellen zij de onderzoekscommissie in. Daarbij wordt de Raad van Bestuur van 

ondernomen acties door de Medische Staf op de hoogte gesteld indien dat noodzakelijk wordt geacht. 

Deze verhouding tussen RvB en de Medische Staf is echter niet in alle ziekenhuizen aanwezig. 

Respondenten van de interviews gaven, op één ziekenhuis na, aan dat juist beide organen samen dienen 

op te trekken in het traject. Als er een melding wordt gedaan, zijn beide organen hiervan op de hoogte, de 

onderzoeksopdracht bepalen ze samen en beiden worden geïnformeerd over de uitkomsten van het 

onderzoek. Een aantal respondenten gaven aan dat de organen in overeenstemming besluiten tot welk 

vervolgtraject men overgaat op basis van de uitkomsten van het onderzoek. De redenen voor deze manier 

van samenwerken lopen uiteen. Eén van de redenen die werd aangegeven tijdens de interviews door een 
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voorzitter van de Medische Staf (respondent 5, 2013) is dat het noodzakelijk is dat ook de RvB wordt 

meegenomen omdat het een gezamenlijk probleem is;  

“Mogelijk disfunctioneren in je ziekenhuis is een gedeeld probleem. Het is belangrijk om dit samen netjes 

op te lossen, wat de uitkomst ook zou zijn. Daarbij is de RvB eindverantwoordelijke voor de kwaliteit van 

de geleverde zorg, als men dan te laat wordt bijgeschakeld kan men niet meer bijsturen terwijl men wel 

de beslissingen moet nemen.  

 

De enquête geeft juist een meer verdeelde visie weer. Van de 54 respondenten geeft 52% aan dat hun 

ziekenhuis dezelfde werkwijze hanteert als beschreven door de OMS in het modelreglement (zie 

paragraaf 2.2). Anderen geven aan dat een gezamenlijk optreden gewenst is of geven aan dat juist de RvB 

een leidende positie heeft en het bestuur van de Medische Staf een adviserende rol.  

Samenstelling commissie 

De samenstelling van de onderzoekscommissie verschilt per reglement. Er kunnen bijvoorbeeld externe 

deskundigen worden aangetrokken of de commissie kan uit vaste leden bestaan. Eén van de 

geïnterviewde respondenten geeft aan dat in hun reglement is opgenomen dat de commissie bestaat uit 12 

stafleden die een permanente zitting hebben. Deze commissie wordt getraind op vaardigheden die nodig 

zijn bij het doen van een dergelijk onderzoek. Vanwege de grootte van de commissie is er nooit sprake 

van partijdigheid. Wel werd er aangegeven dat het medisch inhoudelijk handelen lastig is te toetsen omdat 

de commissie nooit bestaat uit leden van hetzelfde specialisme als de betreffende specialist. Anderen 

hebben opgenomen dat de commissie dient te bestaan uit drie of vijf stafleden, maar gaan daarbij niet 

vaak in op de verdere uitwerking ervan. Ook in de enquête wordt dit beeld bevestigd. In 13% van de 

gevallen bestaat de onderzoekscommissie uit een vaste samenstelling, de andere 87% van de 

respondenten geeft aan dat het afhankelijk is van de onderzoeksvraag wie en hoeveel personen er zitting 

kunnen nemen in de onderzoekscommissie.  

Een belangrijke overeenkomst tussen alle reglementen is dat de onderzoekscommissie niet mag bestaan 

uit medisch specialisten van dezelfde maatschap waarin de medisch specialist waar onderzoek naar wordt 

gedaan werkzaam is om ogenschijnlijke belangenverstrengeling te voorkomen. Dit komt overeen met de 

voorwoord van mr. De Die (2012) dat enkele schijn van partijdigheid vermeden dient te worden. Een 

ander belangrijk aspect voor de procedurele juistheid, dat door de geïnterviewde respondenten werd 

aangegeven, is dat de betreffende medisch specialist leden van de onderzoekscommissie kan wraken. Het 

is dan aan de opdrachtgever om dit verzoek tot wraking in te willigen.  
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In alle reglementen komt naar voren dat de onderzoekscommissie een beroep kan doen op externe experts 

mocht dit nodig zijn voor het onderzoek. Zo geven ziekenhuizen aan dat ze in sommige gevallen niet 

genoeg kennis en capaciteit in huis hebben om de onderzoeksvraag goed te kunnen beantwoorden. Als de 

betreffende medisch specialist bijvoorbeeld in een kleine maatschap werkzaam is, wordt het al lastig om 

het medisch inhoudelijke functioneren te toetsen. Dit is alleen te toetsen door een specialist van dezelfde 

discipline, maar bij een kleine maatschap is er bijna altijd sprake van belangenverstrengeling en kan men 

dus niet plaats nemen in de onderzoekscommissie. Andere, zachte competenties, vergen een andere soort 

kennis dan vaak in het ziekenhuis aanwezig is. Voor bepaalde onderzoeksvragen, zoals seksuele 

intimidatie, is expertise van buitenaf vaak gewenst. Deze bevindingen worden bevestigd door de 

resultaten uit de enquête. Van de 54 ingevulde vragenlijsten, wordt in 91% van de gevallen positief 

geantwoord op de vraag of in het reglement is opgenomen dat externe experts kunnen worden 

geraadpleegd. Veel ziekenhuizen geven aan dat ze voor medisch inhoudelijke functioneringsvraagstukken 

zich graag tot de wetenschappelijke verenigingen willen wenden. De wetenschappelijke verenigingen 

willen of zijn echter niet altijd in staat dit verzoek in te willigen. Volgens het geïnterviewde lid van de 

RvB (respondent 10, 2014) zijn wetenschappelijke verenigingen hier op dit moment nog niet goed op 

ingericht.  

“Als wetenschappelijke verenigingen deze verzoeken willen gaan inwilligen moeten ze in de selectie 

rekening houden dat zowel de inhoudelijke kennis als het aanzien van deze persoon sterk is.”  

Daarbij geeft hij aan dat de onderzoeksvraag wel duidelijk en specifiek geformuleerd dient te worden 

door het ziekenhuis. Bij wetenschappelijke verenigingen is er op dit moment te weinig ervaring of een 

protocol aanwezig die houvast kan geven bij de beantwoording van een hulpvraag vanuit het ziekenhuis. 

In de enquête is er gevraagd naar de mening van de respondenten over de rol die is weggelegd voor de 

wetenschappelijke verenigingen. De meningen zijn hierover verdeeld, zoals te zien is de volgende tabel:  
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Tabel 5: Rol voor wetenschappelijke verenigingen 

 

 

Voorstanders geven aan dat wanneer er vakinhoudelijke discussies spelen over de kwaliteit van zorg, het 

moeilijk is en vaak onmogelijk om als ‘niet-vakbroeder’ een oordeel te geven over de inhoud van de 

kwaliteit van zorg. Hiervoor is inzicht nodig van vakgenoten om uiteindelijk tot een zorgvuldig 

professioneel oordeel te komen. Het zou dan een goed hulpmiddel zijn als de wetenschappelijke 

verenigingen zorg kunnen dragen voor een commissie die een bepaalde specifieke onderzoeksvraag 

kunnen beantwoorden. Tegenstanders geven aan dat de wetenschappelijke verenigingen hier nog niet 

goed op zijn ingericht en de vertrouwelijkheid niet kan worden gewaarborgd. Zij vinden het dan ook een 

slecht idee om wetenschappelijke verenigingen een actieve rol te laten spelen in het onderzoek.  

Vertrouwelijkheid en documentatie 

De vraag is hoe de onderzoekscommissie dient om te gaan met de vertrouwelijkheid van de gesprekken 

en de documentatie. In het modelreglement van de OMS wordt niets over de documentatie of de 

vertrouwelijkheid van de gesprekken opgenomen. Volgens mr. de Die is dat iets wat sowieso in het 

reglement dient te worden opgenomen. Ten eerste dient het ziekenhuis in het reglement iets op te nemen 

over de documentatie. Dit betekent dat je de verslagen uitwerkt, laat corrigeren door de bron en dan 

vastlegt. Eén van de geïnterviewde beleidsmedewerkers (respondent 4, 2013) gaf aan dat in hun 

ziekenhuis de gespreksverslagen niet worden opgenomen in het eindverslag:  

“De gespreksverslagen zijn niet ter beschikking van de opdrachtgever of de betrokkene maar ter 

beschikking van de commissie. Deze verslagen gaan ook weer weg. Deze worden alleen gebruikt als 

Is er een rol weggelegd voor 
wetenschappelijke verenigingen 

In geen enkele mate (12%) 

In geringe mate (31%) 

In redelijke mate (31%) 

In belangrijke mate (20%) 

In zeer belangrijke mate 
(7%) 
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bouwstenen voor het rapport, dus ze zijn verder ook niet ter inzage. Ik ben namelijk van mening dat als je 

de bevindingen uitgebreider beschrijft, je de gespreksverslagen ook achterwege kan laten”. 

Ten tweede dient er een keuze te worden gemaakt om de bronnen anoniem op te nemen of met naam en 

functie. Sommige van de geïnterviewde ziekenhuizen zijn er fel op tegen om de bronnen anoniem te 

houden en vinden dan ook dat de respondenten deze mogelijkheid niet aangeboden dienen te krijgen. Eén 

van de beleidsmedewerkers (respondent 6, 2013) gaf aan:  

“Als je iets te zeggen hebt over iemand moet je daar ook voor in kunnen staan. Het zou namelijk zo 

kunnen zijn dat je de betrokken specialist en de geïnterviewde in een kamer zet om het probleem op te 

lossen”.  

Ook is het goed voor de kwaliteit van het onderzoek en de transparantie. Anderen geven juist aan dat je 

dit wel moet aanbieden, ook al weet men uit ervaring dat daar bijna nooit gebruik van wordt gemaakt. Als 

respondenten hun verhaal namelijk anoniem kunnen doen zullen we eerder openheid van zaken geven in 

plaats van sociaal wenselijke antwoorden. Een idee zou kunnen zijn om de functies te vermelden, niet de 

naam, en met hoeveel respondenten er gesproken is. Een probleem hierbij is dat functies zeer specifiek 

zijn waardoor het gemakkelijk is terug te herleiden naar de bron. Aangezien de ervaring uitwijst dat men 

bijna nooit gebruik maakt van deze anonimiteit, zal dit ook niet tot problemen leiden. Openheid vanuit de 

bronnen kan je dus vergroten door de vertrouwelijkheid toe te zeggen en te laten bij vermelding van 

functies. Als er geen openheid is en mensen anoniem willen blijven zegt dit echter al iets over de 

betreffende specialist.  

Samenvattend 

De respondenten vinden het belangrijk dat de RvB en de Medisch Staf samen optrekken gedurende het 

onderzoek. Dit betekent dat er samen een onderzoeksopdracht wordt opgesteld en uiteindelijk in overleg 

een beslissing wordt genomen over de maatregelen die genomen dienen te worden. Hierbij heeft de 

Medische Staf een adviserende rol en de RvB als eindverantwoordelijke de besluitvormende rol. De 

samenstelling van de commissie is ook belangrijk om elke schijn van partijdigheid te vermijden. Dit 

betekent dat de onderzoekscommissie bestaat uit medisch specialisten en eventueel externen die ver van 

de betreffende specialist af staan. De respondenten gaven aan dat voor de medisch inhoudelijke 

functioneringsvraagstukken zij graag expertise ontvangen van de wetenschappelijke verenigingen. Echter, 

wetenschappelijke verenigingen zijn hier nog niet goed genoeg op ingericht. Voor de procedurele 

juistheid moet de betreffende specialist, volgens één van de respondenten, de mogelijkheid hebben om de 

commissie te wraken. Bij de documentatie is het van belang dat de respondenten de mogelijkheid krijgen 
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om hun verhaal anoniem te doen. Dit betekent dat alleen de functie wordt mede gedeeld aan de 

betreffende specialist. Anderen zijn hier geen voorstander van omdat het de kwaliteit en transparantie van 

het onderzoek in gevaar zou kunnen brengen.  

5.4 Gedragsbeïnvloeding 
 

Het doel van de OMS is dat het reglement op een manier wordt ingezet dat het disfunctioneren tijdig kan 

signaleren en bijsturen en op die manier optimaal functioneren stimuleert. De gedragsbeïnvloeding dient 

hiervoor op een manier plaats te vinden dat de instrumenten die worden ingezet de vertrouwenscultuur 

complementeren waarbij de focus ligt op het leren en verbeteren. Medewerkers uit een ziekenhuis zijn 

dan sneller geneigd om mogelijk disfunctioneren te melden, omdat het een instrument is met een positieve 

inslag in plaats van het stigma dat het nu heeft: een instrument om afscheid te nemen van medisch 

specialisten.  

Inzet van het reglement 

Het reglement moet bijdragen aan de vertrouwenscultuur om disfunctioneren tijdig te kunnen signaleren. 

Uit de interviews is naar voren gekomen dat het reglement pas wordt ingezet als de situatie dusdanig uit 

de hand is gelopen dat de maatschap of specialist het niet meer zelf kan oplossen. Als verklaring wordt 

vaak aangegeven dat het doen van een melding een drempel vormt voor medewerkers. Ten eerste omdat 

het aanspreken van een specialist op zijn of haar functioneren als lastig wordt ervaren. Een voorzitter van 

de Medische Staf (respondent 3, 2013) gaf aan:  

 

“De drempel om te melden hoog, als er dan wel een melding komt is er wel echt iets heel fout gegaan. 

Dus proberen het melden zo laagdrempelig te maken als kan, bij een vermoeden kom je al sneller in het 

gesprek.” 

Ten tweede wordt het traject, wat na een melding van mogelijk disfunctioneren wordt ingezet, gezien als 

een zwaar instrument en daarmee als laatste redmiddel. Een voorzitter van de Medische Staf (respondent 

1, 2013) gaf aan:  

“Het is een loodzwaar reglement. Ik heb het zelf één keer meegemaakt en in die tijd heb ik mij niet 

gerealiseerd wat voor effect het heeft op een staflid. Dat staflid ervaart het heel beschadigend. Terwijl het 

in feite iets is waarmee je iemand beter probeert te laten functioneren.”  
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De melding wordt dan pas gedaan als er al een incident is voorgevallen en andere instrumenten niet meer 

volstaan. Een aantal van de respondenten gaf aan dat er alleen naar een dergelijk reglement wordt 

gegrepen op het moment dat verbeteringen in het functioneren niet meer haalbaar zijn. Een dergelijk 

onderzoek naar het handelen van de medisch specialist wordt dan ook vaak gezien als een procedure om 

de medisch specialist te kunnen laten gaan.  

Deze bevindingen worden ondersteund met de resultaten uit de enquête. Zo werd er aangegeven dat het 

reglement te grote consequenties met zich meebrengt en de betreffende specialist zich gelijk in de bank 

van de beschuldigden bevindt. Een ander ziekenhuis plaatst als kanttekening dat het reglement niet vaak 

wordt gebruikt en daardoor al een enorme drempel op werpt om het te gebruiken. Het mogelijk 

disfunctioneren moet volgens hen dan wel buiten proportie groot zijn om het reglement in te zetten. Een 

andere kanttekening is dat het probleem wordt opgepakt door de maatschap, eventueel in samenspraak 

met de RvB en het bestuur Medische Staf. Daardoor wordt een officiële procedure niet vaak ingezet als er 

vermoedens zijn van disfunctioneren.  

Zoals hierboven is beschreven is de drempel om een officiële melding te doen hoog. Zonder deze officiële 

melding kan de officiële procedure niet worden gestart. Het is dus van belang dat ziekenhuismedewerkers 

bij vermoedens van disfunctioneren sneller een melding maken. In het modelreglement is opgenomen dat 

de melding van mogelijk disfunctioneren gedaan dient te worden bij het bestuur van de Medische Staf. 

Een aantal ziekenhuizen geven dat dit een drempel vormt voor ziekenhuismedewerkers die verder van het 

bestuur van de Medische Staf afstaan. Daarom neemt 68% van de ondervraagden in hun reglement op dat 

een melding van mogelijk disfunctioneren ook gedaan kan worden bij de RvB of bij bijvoorbeeld de 

medische directeuren. In drie gevallen werd aangegeven dat de ervaring leert dat de melding meestal 

wordt gedaan bij de Raad van Bestuur, ongeacht de functie van de ziekenhuismedewerker. Op deze 

manier hoopt men dat ziekenhuismedewerkers bij vermoedens van disfunctioneren sneller de stap zetten 

om een melding te doen. Hierdoor kan er eerder worden ingegrepen, voordat het te laat is en verbetering 

niet meer mogelijk is. Het stigma, dat het instrument alleen wordt gebruikt om medisch specialisten te 

laten afvloeien wordt hiermee ook ontkracht.  

Voorfase 

Zoals hierboven al werd beschreven vinden veel van de ondervraagden het reglement een zwaar 

instrument om in te zetten. Het geïnterviewde lid van de RvB (respondent 10, 2014) gaf aan: 

 

“Het moet niet als laatste redmiddel, maar als een signaleringsinstrument worden. Daarvoor moet het 

toetsen veel meer naar voren worden getrokken. Dit betekent dat je diagnostische kenmerken moet 
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toevoegen zoals: vaak afwezig, isoleert zich et cetera. Er zijn namelijk signalen in de groepsdynamiek 

waaruit je dingen kan herleiden.” 

 

Om dan toch op tijd te kunnen sturen hebben alle geïnterviewde respondenten positief gereageerd op een 

voorfase, of een informeel traject. Dit informele traject is in veel van de gevallen al opgenomen in het 

reglement. Uit de enquête blijkt dat van de 54 ondervraagde ziekenhuizen, 70% een dergelijk informeel 

traject heeft. Deze voorfase kan worden ingezet als er geruchten of vermoedens van disfunctioneren zijn. 

Door middel van gesprekken met de betreffende medisch specialist worden eventuele problemen in kaart 

gebracht. Daarna kan er door de verschillende partijen naar een passende oplossing worden gezocht 

waarbij een verbetertraject het uitgangspunt is. Eén van de ziekenhuizen heeft aan deze fase vormgegeven 

door middel van de procedure ‘Soft Signals’. Naar aanleiding van signalen van disfunctioneren gaat de 

Medische Staf in gesprek met de betreffende specialist om te kijken of er sprake is van een probleem en 

hoe hulp kan worden geboden om het eventuele probleem niet te laten ontaarden in disfunctioneren. 

Daarbij vindt er een terugkoppeling plaats na een bepaalde tijd of er daadwerkelijk een positieve 

verandering heeft plaatsgevonden. In de praktijk komt het er dus op neer dat de Medische Staf eerst 

probeert de dialoog aan te gaan met de specialist om te kijken of verbetering mogelijk is. Mocht dit niet 

het geval zijn, dan pas zal er een officieel onderzoek worden gestart naar de betreffende specialist. In veel 

van de gevallen blijkt een informeel traject effectief te zijn. De respondenten uit de enquête gaven aan dat 

de inzet van een informeel traject het gebruik van het officiële reglement heeft kunnen voorkomen of 

hebben ze aangegeven dat dit de verwachting is in gevallen waar het reglement tot op heden nog niet is 

ingezet. In maar drie ziekenhuizen was men niet overtuigd van een informeel traject.  

De afweging om het informele traject boven het officiële reglement te kiezen is in veel gevallen 

afhankelijk van de situatie. Redenen om te kiezen voor een dergelijk informeel traject lopen dan ook 

uiteen. Eén van de respondenten gaf aan dat een informeel traject wordt gehanteerd als de vraagstelling 

nog onvoldoende helder is om de mogelijkheden van een begeleidingstraject te bezien en om wederhoor 

te plegen. Een andere respondent geeft aan dat een informeel traject altijd wordt ingezet tenzij de 

verhoudingen ernstig zijn verstoord.  

Deze zogenoemde voorfase is niet opgenomen in het reglement zoals het is opgeschreven door de OMS. 

In het reglement van de OMS wordt wel opgenomen dat bij aanwijzingen van mogelijk disfunctioneren 

de melder dit ten minste éénmaal bespreekt met de betrokken specialist voordat hij hiervan melding 

maakt. Dit biedt de betreffende specialist de kans om zijn gedrag te motiveren en eventuele 

misopvattingen te verduidelijken. Tot slot is er in de enquête gevraagd naar de mening van de 

respondenten over in hoeverre het reglement als sturingsinstrument fungeert om disfunctioneren tijdig op 
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Reglement als sturingsinstrument 

In geen enkele mate (18%) 

In geringe mate (28%) 

In redelijke mate (26%) 

In belangrijke mate (28%) 

In zeer belangrijke mate 
(0%) 

te sporen en het functioneren te stimuleren. De antwoorden op deze vraag lopen zeer uiteen, zoals te zien 

is in tabel 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabel 6: Reglement als sturingsinstrument 

 

Diverse redenen werden aangedragen. Zo vinden een aantal respondenten dat er pas in een te laat stadium 

actie wordt ondernomen waardoor het disfunctioneren niet tijdig kan worden opgespoord. Daarbij 

voorziet het niet in de eigen verantwoordelijkheid en oplossend vermogen van de vakgroep of maatschap. 

Anderen vinden dat het reglement voornamelijk fungeert als instrument om disfunctioneren te 

onderzoeken en aan te pakken. Het tijdig opsporen van disfunctioneren is afhankelijk van het 

meldingsmoment. Het instrument stimuleert functioneren dus enkel in vorm van verbetering van 

functioneren naar aanleiding van het volgen van het traject. 

Verbetertraject 

Het verbetertraject is een belangrijk onderdeel van het reglement. Om disfunctioneren tijdig te kunnen 

bijsturen of om het te voorkomen dient men een verbetertraject te kunnen inzetten. Dit traject heeft als 

doel het disfunctioneren op bepaalde competenties te verbeteren als daar nog de mogelijkheid toe is. Dit 

kan betekenen dat de medisch specialist bijgeschoold moet worden op medisch inhoudelijk gebied of via 

coaching communicatievaardigheden probeert te verbeteren.  

Het modelreglement van de OMS beschrijft specifiek de tijdsduur en de middelen die aangetrokken 

kunnen worden om het functioneren te verbeteren. Daarnaast vindt er een follow-up plaats waarbij wordt 

geëvalueerd of het verbetertraject effectief is geweest. Het verbetertraject is echter niet in alle 

reglementen van de algemene ziekenhuizen ingebed. Eén van de respondenten gaf aan dat juist het 

verbetertraject de focus dient te krijgen en dus meer naar voren gehaald moet worden in het reglement. 
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Sommige respondenten geven aan dat het verbetertraject afhangt van de case en dat er dus geen tijdsduur 

of andere specifieke elementen in opgenomen kunnen worden, zoals wel wordt gedaan in het 

modelreglement.  

Bij het verbetertraject is de vraag in hoeverre de maatschap meegenomen dient te worden. Zowel één van 

de voorzitters van de Medische Staf (respondent 3, 2013) als mr. De Die geven aan dat de medisch 

specialist disfunctioneert bij gratie van de maatschap.  

 

“Iemand kan disfunctioneren bij gratie van het functioneren van de groep waar hij in zit. Het is raar dat 

als één iemand uit de bocht vliegt  het disfunctioneren kan voortbestaan zonder dat het wordt 

gecorrigeerd, dan klopt er iets niet. Daarom moet ook de maatschap een actieve rol krijgen toebedeeld in 

het verbetertraject van de medisch specialist. “ 

 

Een suggestie werd opgeworpen om de ontwikkeling en begeleiding van het verbetertraject uit elkaar 

trekken. Nu wordt in het modelreglement zowel de ontwikkeling als de begeleiding van het traject gedaan 

door de onderzoekscommissie. De resultaten uit de enquête ondersteunen deze suggestie echter niet. 

Veelal wordt de begeleiding van het verbetertraject gedaan door de onderzoekscommissie, de RvB of het 

bestuur van de Medische Staf. Drie respondenten uit de enquête gaven aan dat het afhankelijk is van de 

casus of er voor interne of externe begeleiding wordt gekozen.  

Samenvattend  

Het doel van de OMS met dit reglement is om het disfunctioneren tijdig te signaleren en bij te sturen 

zodat de kwaliteit van de zorg kan worden gewaarborgd. Hiervoor is het van belang dat er een 

vertrouwenscultuur is waarin medewerkers zich vrij voelen om vermoedens van disfunctioneren te 

kunnen melden. Echter, zowel uit de interviews als de enquête komt naar voren dat dit bijna nooit het 

geval is. Deze drempel kan verklaard worden door een drietal dingen. Ten eerste vinden medewerkers het 

lastig om elkaar op hun functioneren aan te spreken. Ten tweede is het een zwaar instrument en wordt er 

pas een melding gemaakt als men er als maatschap of vakgroep zelf niet meer uitkomt. Ten derde is er 

voor de ziekenhuismedewerkers, die niet medisch specialisten zijn, een drempel om dit te melden bij het 

bestuur van de Medische Staf. Daarom geven veel ziekenhuizen hun medewerkers de mogelijkheid om dit 

bij de RvB te melden, dit orgaan staat namelijk minder ver af van de medewerkers dan het bestuur van de 

Medische Staf.  

Omdat het reglement als een zwaar instrument wordt ervaren en grote consequenties kan hebben, 

beschikken veel van de algemene ziekenhuizen over een informeel traject of een voorfase. Deze voorfase 
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kan worden ingezet als er geruchten van disfunctioneren zijn. Met de medisch specialist wordt er dan 

gesproken over een eventueel verbetertraject. Als dit niet werkt, kan men daarna nog besluiten om over te 

stappen op het officiële traject. Uit de enquête blijkt dat dit traject zeer effectief is en een officieel traject 

bijna nooit meer nodig is. Het verbetertraject is ook een belangrijk component van de 

gedragsbeïnvloeding. Uit de interviews kwam naar voren dat het verbetertraject een essentieel onderdeel 

is van het reglement en dat de focus op het verbeteren dient te liggen in plaats van eventueel bestraffende 

maatregelen. Daarnaast kan de ontwikkeling en de begeleiding van het verbetertraject het beste uit elkaar 

worden gehaald. Veelal wordt de begeleiding van het verbetertraject gedaan door de 

onderzoekscommissie, de RvB of het bestuur van de Medische Staf.  

5.5 Conclusies 
 

Uit de interviews en de enquête komt in grote mate een overeenkomstig beeld naar voren. Het 

normeringskader biedt de onderzoekscommissie te weinig handvatten om tot een geargumenteerd oordeel 

te komen als vermoedens van disfunctioneren in de zachte competenties gezocht moet worden. Daarnaast 

wordt het reglement als een zwaar instrument gezien en in veel situaties gebruikt als laatste redmiddel. Er 

zijn ook punten waarop de mening van de respondenten uit de enquête verschillen van de meningen van 

respondenten uit de interviews. De respondenten uit de interviews geven aan dat de RvB een 

belangrijkere rol dient te krijgen in het modelreglement. Dat wil zeggen dat zij samen met de Medische 

Staf optrekt tijdens het onderzoek en het eventuele verbetertraject. Uit de enquête wordt dit niet 

overtuigend bevestigd. 52% van de respondenten geeft aan dat ze dezelfde werkwijze hanteren als de 

OMS. De andere 48% geeft aan dat een gezamenlijk optreden gewenst is. Daarnaast geeft de rol van 

wetenschappelijke verenigingen in het onderzoek ook een gemêleerd beeld weer. Sommige respondenten 

geven aan zij geen rol zien weggelegd voor wetenschappelijke verenigingen omdat de wetenschappelijke 

verenigingen nog niet professioneel genoeg zijn ingericht om te kunnen voldoen aan de hulpvraag van 

ziekenhuizen. 58% van de respondenten geeft aan dat er in redelijke mate tot in zeer belangrijke mate een 

rol is weggelegd voor wetenschappelijke verenigingen.  

  



68 
Masterthesis Bestuurskunde - Radboud Universiteit Nijmegen 

Bregje Lankveld  

 

6. Conclusie en aanbevelingen 

 
In deze scriptie is onderzocht in hoeverre het modelreglement bijdraagt aan het tijdig signaleren van het 

disfunctioneren van medisch specialisten. Dit heeft geresulteerd in aanbevelingen om het modelreglement 

te kunnen optimaliseren zodat het kan bijdragen aan het vroegtijdig signaleren van disfunctioneren bij 

medisch specialisten. Daarnaast zijn er in de loop van het onderzoek interessante onderwerpen aan bod 

gekomen die niet in dit onderzoek opgenomen konden worden vanwege de afkadering van dit onderzoek. 

Er wordt afgesloten met een aantal suggesties voor vervolgonderzoek.  

6.1 Reflectie op het onderzoek 

 
Voordat de conclusies van het onderzoek uiteengezet worden, wordt er in dit hoofdstuk een korte 

terugblik gegeven op de verwachtingen en de onderzoeksmethoden van dit onderzoek. Binnen dit 

onderzoek zijn er theorieën gebruikt die zijn gericht op de gedelegeerde zelfregulering van medisch 

specialisten en de bijbehorende manier van gedragsbeïnvloeding. Deze theorieën gaven een duidelijk 

beeld van hoe de medische professie kan worden getypeerd en hoe zij acteert binnen het speelveld. Met 

deze informatie zijn er voorwaarden geformuleerd waaraan kwaliteitsinstrumenten dienen te voldoen om 

het gedrag van de medisch specialist, en specifiek het disfunctioneren, te kunnen sturen. Belangrijk 

hierbij is het toetsingskader, de wijze waarop de informatie wordt vergaard en de manier waarop het 

gedrag van medisch specialisten wordt beïnvloed. Dit theoretisch raamwerk heeft er dan ook voor 

gezorgd dat er duidelijke kaders zijn geschetst waarbinnen het modelreglement moet worden aangepast. 

Het raamwerk kan daarom door actoren die in de ziekenhuisorganisatie werkzaam zijn worden gebruikt 

om de geschiktheid van hun eigen reglement te toetsen.  

In dit onderzoek is de selectie van de respondenten voor de interviews gebaseerd op de beschikbaarheid 

van de respondenten (de voorzitters van de medische staven). Gezien de beschikbare tijd en de informatie 

die is vergaard, heeft deze manier van selecteren geen invloed gehad op de uitkomsten van het onderzoek. 

Echter, in een ideale situatie zou de selectie van de respondenten beter gebaseerd kunnen worden op 

reglementen die van elkaar differentiëren. Daardoor zou het kunnen voor komen dat de meningen van de 

voorzitters van de medische staven betreffende het reglement verder uiteenlopen dan nu het geval is.  

De dataverzameling van dit onderzoek is gegenereerd door middel van zeven interviews en een enquête, 

waarbij voornamelijk gebruik is gemaakt van open vragen. Op bepaalde aspecten zijn er gegronde 

redenen om te kiezen voor open vragen omdat op deze manier meer informatie wordt verkregen. Door 

een kwalitatief onderzoek uit te voeren is ervoor gezorgd dat dit punt niet tot problemen voor het 
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onderzoek heeft geleid. De open vragen uit de enquête zijn voortgekomen uit de verkregen informatie uit 

de interviews. Deze vragen waren daardoor goed uiteen gezet en werd een onjuiste interpretatie van de 

data geminimaliseerd. Ook het aantal respondenten en de afspiegeling hiervan ten opzicht van het aantal 

algemene ziekenhuizen in Nederland heeft ervoor gezorgd dat de betrouwbaarheid en validiteit van het 

onderzoek als positief kan worden beoordeeld. De conclusies van het onderzoek, zoals weergegeven in 

paragraaf 6.3, zijn dan ook waardevol voor zowel de theorie als praktijk.  

6.2 Beantwoording van de deelvragen 

 
Om een antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag zijn er een vijftal deelvragen geformuleerd voor dit 

onderzoek. Deze deelvragen zijn als volgt geformuleerd:  

1) Welke actoren zijn betrokken bij het functioneren van medisch specialisten? 

2)Wat is de positie van het modelreglement in relatie tot andere instrumenten ten behoeve van het 

functioneren van medisch specialisten? 

3) Welke voorwaarden kunnen worden geduid voor de effectieve werking van het modelreglement? 

4) In hoeverre wordt het modelreglement ‘mogelijk disfunctionerend medisch specialist’ gebruikt in de 

Nederlandse algemene ziekenhuizen als handvat bij functioneringsvragen? 

5) Welke factoren hebben een rol gespeeld bij de werking van het reglement op ziekenhuisniveau? 

In deze paragraaf zal er achtereenvolgens kort een conclusie worden gegeven op de deelvragen om een 

antwoord te kunnen formuleren op de hoofdvraag. 

1) Welke actoren zijn betrokken bij het functioneren van medisch specialisten? 

De medisch specialisten interacteren in een pluralistisch netwerk van actoren. Dit heeft niet alleen 

betrekking op de directe partners waar de medisch specialist mee samenwerkt maar ook op de organen die 

de beroepsgroep proberen te sturen. Allen hebben invloed op het functioneren van de medisch specialist. 

Ziekenhuismedewerkers, zoals verpleegkundigen en aios, hebben direct invloed op het functioneren van 

medisch specialisten door de intensieve samenwerking. Ook de Medische Staf en de RvB hebben invloed 

op het functioneren door het uitgezette beleid van de organisatie. Zij beïnvloeden het functioneren van 

medisch specialisten door beleid dat is gericht op zowel het medisch inhoudelijk handelen als het 

strategische beleid dat wordt gevoerd in een ziekenhuis. Buiten het ziekenhuis spelen actoren, zoals de 

IGZ en de brancheorganisatie OMS, een belangrijke rol bij het functioneren van medisch specialisten. De 

IGZ zet zich in voor de kwaliteit van zorg door haar rol als toezichthouder. Daarnaast ontwikkelt zij, in 
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samenwerking met onder andere de OMS, kwaliteitsinstrumenten ter bevordering van de kwaliteit van de 

zorg. De OMS fungeert ook als de belangenbehartiger van de medisch specialist binnen de zorgsector.  

Het netwerk waarin de medisch specialist opereert illustreert een verandering in de sturing op de kwaliteit 

van zorg. De overheid, zorgverzekeraars, ziekenhuisbestuurders, kwaliteitsmedewerkers krijgen steeds 

meer invloed op het dagelijks medisch werk. Interacties tussen beleidsmakers, ziekenhuisbestuurders en 

medisch specialisten zijn dan ook cruciaal voor de verdere ontwikkeling van de aansturing van de 

medische professie.  

2) Wat is de positie van het modelreglement in relatie tot andere instrumenten ten behoeve van het 

functioneren van medisch specialisten? 

Er zijn verschillende instrumenten die worden ingezet om het functioneren van medisch specialisten te 

optimaliseren. Kwaliteitsvisitaties, IFMS en de herregistratie zijn voorbeelden van deze instrumenten. 

Aan de hand van de reguleringspyramide (figuur 4) van Ayres & Braithwaite (1992) kan het 

modelreglement ten opzichte van deze instrumenten worden gepositioneerd. De reguleringspyramide is 

een model dat een oplossing tracht te vinden voor wanneer men sanctionerende of overredende 

instrumenten ingezet moeten worden om compliance met regels te kunnen waarborgen. Deze compliance 

wordt bewerkstelligd door intrinsieke en extrinsieke prikkels voor goed handelen. Het uitgangspunt is dat 

de medisch specialist intrinsiek gemotiveerd wordt om regels en protocollen na te leven. Mocht dit niet 

lukken, dan kan er vanuit externe actoren druk wordt uitgeoefend door middel van sanctionerende 

instrumenten. Kwaliteitsinstrumenten zoals IFMS en kwaliteitsvisitaties bevinden zich in het mechanisme 

van zelfregulering en zijn daarmee intrinsiek gemotiveerd. Dit wil zeggen dat deze instrumenten worden 

geïnitieerd door de eigen beroepsgroep en niet door externe actoren zoals de IGZ. Instrumenten zoals de 

herregistratie en de basisset kwaliteitsindicatoren, worden geïnitieerd vanuit externe actoren, de IGZ en 

RGS. Het gedrag wordt hierbij in grotere mate extrinsiek gemotiveerd. In de reguleringspyramide wordt 

dit aangeduid als meta-regulering. Het modelreglement bevindt zich idealiter gezien tussen deze twee 

mechanismen in. Het doel van het reglement is om disfunctioneren tijdig te signaleren, te onderzoeken en 

aan te pakken. Men dient zich hierbij als eerste te richten op de dialoog en de intrinsieke motivatie van de 

medisch specialist om zijn handelen aan te passen. Pas als dit niet werkt dient men over te stappen op 

zwaardere, sanctionerende instrumenten. Dit kan betekenen dat het officiële onderzoek, zoals aangeduid 

in het modelreglement, wordt ingezet. Hierbij wordt er getracht om de medisch specialist extrinsiek te 

motiveren om conform de regels en protocollen te functioneren. 
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3) Welke voorwaarden kunnen worden geduid voor de effectieve werking van het modelreglement? 

Aan de hand van de besproken theorie van responsieve regulering en de uitwerking daarvan in het interne 

borgingssysteem, kunnen voorwaarden worden gedestilleerd waaraan het modelreglement moet voldoen, 

wil zij effectief het disfunctioneren binnen de groep van medisch specialisten in de Nederlandse 

ziekenhuizen vroegtijdig kunnen signaleren en (bij)sturen. De componenten informatievergaring, 

normering en gedragsbeïnvloeding bepalen de manier waarop het interne borgingssysteem wordt 

ingericht. Hierbij moet de interactie en samenhang tussen de componenten in ogenschouw worden 

genomen. Dit betekent dat tegelijkertijd de drie componenten aansluiten op de omgeving waarin ze 

worden toegepast, dus op de context. Volgens Helderman & Honingh (2009) gaat het hierbij om drie 

(context)factoren: het primaire risico dat beheerst dient te worden, de maatschappelijke en politieke 

impact ten aanzien van dit risico en de mate waarin er sprake is van een groot zelfregulerend vermogen in 

de organisatie waarop toezicht wordt gehouden. Het primaire risico kan in dit onderzoek omschreven 

worden als het disfunctioneren van medisch specialisten. Een indirect risico dat hieraan verbonden is, is 

dat bij ernstig of veel voorkomend disfunctioneren de licentie tot zelfregulering kan worden ingeperkt.  

De drie componenten (normeringskader, informatievergaring en gedragsbeïnvloeding) geven het kader 

aan waarbinnen het modelreglement dient te worden ingericht, zodat het als sturingsinstrument kan 

worden gebruikt. Als eerste voorwaarde dient er een normeringskader te zijn waaraan getoetst kan 

worden of er sprake is van disfunctioneren en, zo ja, in welke mate. Belangrijk bij dit normeringskader, 

dus wat wordt verstaan onder disfunctioneren, is dat de normen objectiveerbaar zijn. Als normen beter 

zijn te objectiveren, neemt de kans op het gebruik van een intern borgingssysteem voor de normen toe 

(Helderman & Honingh, 2009, p. 100). Ten tweede gaat het om de manier waarop de informatie in het 

onderzoek wordt vergaard. Mr. de Die (2012, p. 323) geeft een aantal handvatten om de manier van 

informatievergaring in goede banen te leiden. Volgens haar gaat een tucht- of rechtszaak al snel de mist in 

door een slordige voorbereiding of door onvoldoende aandacht voor de consequenties van bepaalde 

keuzes. Zo hebben de onderzoeksmethode en de samenstelling van de commissie invloed op de 

informatievergaring. Tot slot is de manier van gedragsbeïnvloeding gebaseerd op de theorie over 

responsieve regulering van Ayres & Braithwaite (1992). Aan deze laatste theorie liggen drie beginselen 

ten grondslag. Ten eerste begint men met instrumenten die aan de basis liggen van de pyramide. Deze 

instrumenten zijn gericht op het aangaan van de dialoog. Het tweede uitgangspunt is dat één regulerend 

mechanisme niet voldoende is om het doel te kunnen bereiken. Eén instrument of regulerend mechanisme 

is zelden voldoende effectief. Het derde uitgangspunt is dat er altijd voldoende capaciteit aanwezig dient 

te zijn om het ingezette overredingsinstrument uit te breiden met sanctionerende instrumenten. Doordat 
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men begint met dialoog en bij onvoldoende resultaat de mogelijkheid heeft om via sanctionerende 

instrumenten het gedrag van medisch specialisten te sturen, wekt men vertrouwen van de medisch 

specialist op en dat bevordert de (spontane) naleving van regels. Specialisten weten dat als ze zich niet 

aan de regels houden, er sanctionerende instrumenten ingezet zullen worden waardoor de compliance met 

deze regels in een vroeg stadium al hoog is. Het modelreglement zal dan ook moeten voldoen aan de 

bovenstaande beginselen wil het kunnen sturen op het functioneren van de specialist.  

 

4) In hoeverre wordt het modelreglement ‘mogelijk disfunctionerend medisch specialist’ gebruikt in de 

Nederlandse algemene ziekenhuizen als handvat bij functioneringsvragen? 

Uit de dataverzameling van de enquête en de interviews kan worden opgemaakt in hoeverre algemene 

ziekenhuizen het modelreglement gebruiken als handvat bij functioneringsvraagstukken. Om een goed 

beeld te kunnen schetsen van de reglementen zoals die gehanteerd worden in de algemene ziekenhuizen, 

is er gevraagd in hoeverre zij bekend zijn met het modelreglement en of hun reglement gebaseerd is op 

het modelreglement van de OMS. Daarbij is het van belang om te weten dat alle ziekenhuizen hebben 

aangegeven in het bezit te zijn van een reglement die een procedure omschrijft bij vermoedens van 

disfunctioneren. Uit de enquête blijkt dat het merendeel van de respondenten bekend is met het 

modelreglement van de OMS. Van de 54 ingevulde vragenlijsten waren 96% respondenten op de hoogte 

van de inhoud van het modelreglement. Van deze 52 reglementen is er in 85% van de gevallen gekeken 

naar het modelreglement en is het reglement gebaseerd op die van de OMS; in acht gevallen is er niet 

gekeken naar het modelreglement. Het modelreglement verschilt daarnaast op een aantal componenten 

met de reglementen van ziekenhuizen. Een belangrijk verschil is dat ziekenhuizen aangeven dat de RvB 

en de Medische Staf samenwerken tijdens de procedure. In het modelreglement staat bijvoorbeeld dat de 

melding van disfunctioneren alleen gedaan kan worden bij de Medische Staf. Voor andere 

ziekenhuismedewerkers dan de medisch specialist is de drempel echter te groot om bij de Medische Staf 

een melding te plaatsen omdat zij ver van dit orgaan afstaan. Veel ziekenhuizen geven dan ook aan dat zij 

in hun reglement hebben opgenomen dat de melding ook geplaatst kan worden bij de RvB. Daarnaast 

treden zij gezamenlijk op als opdrachtgever. Dit betekent dat als er een melding wordt gedaan, beide 

organen hiervan op de hoogte zijn, de onderzoeksopdracht samen bepalen en beiden worden geïnformeerd 

over de uitkomsten van het onderzoek. Een aantal respondenten gaf aan dat de organen in 

overeenstemming besluiten tot welk vervolgtraject men overgaat op basis van de uitkomsten van het 

onderzoek. In het modelreglement heeft alleen de Medische Staf een initiërende en leidende rol. Een 

ander verschil kan gevonden worden in het toetsingskader. De reglementen van ziekenhuizen hanteren 

verschillende definities van disfunctioneren. Veelal zijn deze definities opgesteld aan de hand van de 
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CanMEDS competenties. In het modelreglement zijn deze competenties niet expliciet terug te vinden. Tot 

slot wordt de documentatie van het onderzoek en de gespreksverslagen van respondenten in veel 

ziekenhuizen meegenomen in het reglement. Dit betekent dat de respondenten de mogelijkheid krijgen 

om anoniem hun verhaal te doen en dat zij de gespreksverslagen terug krijgen ter goedkeuring. Echter, in 

het modelreglement is over deze manier van verslaglegging niets opgenomen. 

 

5) Welke factoren hebben een rol gespeeld bij de werking van het reglement op ziekenhuisniveau? 

Er zijn een aantal factoren die een rol hebben gespeeld bij de werking van het reglement op 

ziekenhuisniveau. Dat wil zeggen dat er een aantal factoren zijn die de succesvolle implementatie, dus het 

gebruik van het reglement, bevorderen of afremmen. De belangrijkste factoren hebben betrekking op de 

vertrouwensrelatie (organisatiecultuur) binnen het ziekenhuis, het imago van het reglement en de datering 

van het instrument.  

De vertrouwensrelatie is essentieel voor een goede implementatie van het reglement. Dit betekent dat er 

een veilige en vertrouwde omgeving is waarin ziekenhuismedewerkers elkaar durven aan te spreken op 

elkaars functioneren en melding durven te doen bij vermoedens van disfunctioneren. Echter, zowel uit de 

interviews als de enquête komt naar voren dat dit bijna nooit het geval is. Deze drempel kan verklaard 

worden door een drietal dingen. Ten eerste vinden medewerkers het lastig om elkaar op disfunctioneren 

aan te spreken. Ten tweede is het een zwaar instrument en meldt een ziekenhuismedewerker of maatschap 

pas als ze er zelf niet meer uitkomen. Ten derde is er voor de ziekenhuismedewerkers die niet medisch 

specialisten zijn een drempel om dit te melden bij het bestuur van de Medische Staf. Daarom geven veel 

ziekenhuizen hun medewerkers de mogelijkheid om bij hun RvB een melding te doen bij vermoedens van 

disfunctioneren, dit orgaan staat namelijk minder ver af van de medewerkers dan het bestuur van de 

Medische Staf. Een andere factor waardoor het reglement niet vaak wordt ingezet is dat het reglement niet 

up-to-date is. Veelal wordt er pas kritisch naar het reglement gekeken als de onderzoekscommissie bezig 

is met een dergelijk traject. De knelpunten die men dan tegen komt, bijvoorbeeld in de procedurele 

juistheid, kunnen dan niet worden aangepast. Deze factoren werpen een barrière op voor een vroegtijdige 

inzet van het reglement. Hierdoor wordt het reglement pas ingezet als er sprake is van disfunctioneren en 

mogelijkheden tot verbetering eigenlijk zijn uitgesloten. Het reglement zal dus niet worden gebruikt als er 

geen cultuuromslag plaats vindt waarbij ziekenhuismedewerkers sneller zijn geneigd om een melding te 

doen van disfunctioneren. Dit sluit aan bij het concept ‘just culture’, waarbij het belang van openheid en 

vertrouwen wordt gestimuleerd. Het idee achter dit concept is dat vertrouwen zowel een preconditie is als 

een uitkomst, waarbij beide partijen verwachten rechtvaardig te worden behandeld door de ander. Dit 
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betekent dat openheid wordt beloond, mits er sprake is van grove nalatigheid of moedwillig kwaad doen. 

De beloning kan omschreven worden als een minder harde sanctie.  

6.3 Beantwoording van de hoofdvraag 
 

De conclusie waar dit onderzoek naar toe werkt, is dan ook te bevatten in het antwoord op de hoofdvraag. 

Deze hoofdvraag luidt: 

In welke mate en op welke wijze draagt het modelreglement 'mogelijk disfunctionerend medisch 

specialist' van de Orde van Medisch Specialisten bij aan het tijdig signaleren van disfunctionerende 

medisch specialisten in de Nederlandse algemene ziekenhuizen? 

Door de toenemende focus op kwaliteit van de zorg in het Nederlandse zorglandschap is het 

zelfregulerende vermogen van de medische professie onder druk komen te staan. Deze toenemende focus 

op de kwaliteit, door externe partijen, is ontstaan door het groeiende wantrouwen van de maatschappij 

jegens de medische professie naar aanleiding van een aantal incidenten. Deze ontwikkeling vertaalt zich 

in een vraag naar meer regels en procedures, en een verdere institutionele verdichting van 

toezichthoudende en veiligheidsbevorderende instanties. Er is dan ook sprake van een verschuiving van 

professionele zelfsturing naar gedelegeerde zelfsturing. De medisch specialist, of het ziekenhuis, heeft 

hierbij nog steeds de autonomie om zijn eigen kwaliteitssysteem te ontwikkelen, maar dit interne systeem 

wordt getoetst aan algemeen geldende standaarden van het ziekenhuis. De instrumenten die worden 

ingezet om de medische professie te kunnen sturen dienen daarbij te voldoen aan een aantal voorwaarden 

zodat de kwaliteit van het interne borgingssysteem en dus de kwaliteit van de zorg gewaarborgd blijft. Dit 

betekent dat ook het modelreglement van de OMS aan deze voorwaarden dient te voldoen. Deze hebben 

betrekking op het toetsingskader waaraan disfunctioneren wordt getoetst, de informatievergaring en de 

manier waarop het gedrag van medisch specialisten wordt beïnvloedt. Met deze voorwaarden kan het 

modelreglement worden geoptimaliseerd waardoor het bijdraagt aan het tijdig signaleren van 

disfunctionerende medisch specialisten in de Nederlandse algemene ziekenhuizen.  

Het doel van de OMS met dit reglement is om het disfunctioneren tijdig te signaleren en bij te sturen 

zodat de kwaliteit van de zorg kan worden gewaarborgd. Het normeringskader waar het disfunctioneren 

aan wordt getoetst roept bij veel ziekenhuizen moeilijkheden op. Er zijn veel verschillende definities en 

de daarbij horende toetsingscriteria in omloop, waarbij het ene ziekenhuis wel gebruik maakt van de 

CanMEDS competenties en andere ziekenhuizen bijvoorbeeld een eigen definitie hanteren. Dit kan voor 
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een deel verklaard worden door de regelmaat waarop het ziekenhuis het reglement evalueert en daarbij 

aanpast. Pas als er daadwerkelijk een situatie zich voordoet waarin het reglement gebruikt dient te 

worden, wordt ook het reglement geëvalueerd. Daarnaast is het lastig de criteria voor disfunctioneren te 

objectiveren. Vooral de zachte competenties zoals communicatie en samenwerking bieden te weinig 

houvast doordat er niet expliciet is beschreven wat er mee wordt bedoeld. Daardoor is het discutabel wat 

wel en wat niet valt onder disfunctioneren en op welke competentie de medisch specialist niet 

functioneert.  

De procedure die wordt gevolgd bij vermoeden van disfunctioneren is essentieel voor een goede 

afhandeling. Een tucht- of rechtszaak gaat al snel de mist in door een slordige voorbereiding of 

onvoldoende aandacht voor de consequenties van bepaalde keuzes. Belangrijk is dat de RvB en de 

Medisch Staf samen optrekken gedurende het onderzoek. Dit betekent dat er samen een 

onderzoeksopdracht wordt opgesteld en uiteindelijk in overleg een beslissing wordt genomen over de 

maatregelen die genomen dienen te worden. Hierbij heeft de Medische Staf een adviserende rol en de 

Raad van Bestuur als eindverantwoordelijke de besluitvormende rol. De samenstelling van de commissie 

is ook belangrijk om elke schijn van partijdigheid te vermijden. Dit betekent dat de onderzoekscommissie 

bestaat uit medisch specialisten en eventueel externen die ver van de betreffende specialist af staan. 

Hiervoor zouden ze graag expertise ontvangen van de wetenschappelijke verenigingen. Voor de 

procedurele juistheid moet de betreffende specialist, volgens één van de respondenten, de mogelijkheid 

hebben om de commissie te wraken. Bij de documentatie is het van belang dat de respondenten de 

mogelijkheid krijgen om hun visie op de situatie anoniem kunnen weergeven. Dit betekent dat alleen de 

functie wordt mede gedeeld aan de betreffende specialist. Anderen zijn hier geen voorstander van omdat 

het de kwaliteit en transparantie van het onderzoek in gevaar zou kunnen brengen.  

 

Om het functioneren tijdig te kunnen signaleren dient er een cultuuromslag plaats te vinden. Van belang 

is dat er een vertrouwenscultuur is waarin medewerkers zich vrij voelen om vermoedens van 

disfunctioneren te kunnen melden. Door minder harde sancties in te zetten als beloning voor de openheid 

die wordt getoond, wordt de vertrouwensrelatie tussen de medisch specialist en de toezicht partijen 

versterkt. In de luchtvaart wordt dit concept aangeduid als ‘just culture’. Echter, zowel uit de interviews 

als de enquête komt naar voren dat dit bijna nooit het geval is. Deze drempel kan verklaard worden door 

een drietal dingen. Ten eerste vinden medewerkers het lastig om elkaar op disfunctioneren aan te spreken. 

Ten tweede is het een zwaar instrument en meld een maatschap, vakgroep of individuele 

ziekenhuismedewerker pas als ze er zelf niet uitkomen. Ten derde is er voor de ziekenhuismedewerkers 
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die niet medisch specialisten zijn een drempel om dit te melden bij het bestuur van de Medische Staf. 

Daarom geven veel ziekenhuizen hun medewerkers de mogelijkheid om bij RvB te melden, dit orgaan 

staat namelijk minder ver af van de medewerkers dan het bestuur van de Medische Staf. Omdat het 

reglement als een zwaar instrument wordt ervaren en grote consequenties kan hebben, beschikken veel 

van de algemene ziekenhuizen over een informeel traject of een voorfase. Deze voorfase kan worden 

ingezet als er geruchten van disfunctioneren zijn. Met de medisch specialist wordt er dan gesproken over 

een eventueel verbetertraject. Als dit niet werkt, kan men altijd nog overstappen op het officiële traject. 

Uit de enquête blijkt dat dit traject zeer effectief is en een officieel traject bijna nooit meer nodig is. Het 

verbetertraject is ook een belangrijk component van de gedragsbeïnvloeding. Dit betekent dat de focus op 

het verbeteren dient te liggen in plaats van eventueel bestraffende sancties. Daarnaast kan de 

ontwikkeling en de begeleiding van het verbetertraject het beste uit elkaar worden gehaald. Veelal wordt 

de begeleiding van het verbetertraject gedaan door de onderzoekscommissie, Raad van Bestuur of het 

bestuur van de Medische Staf.  

 

Het modelreglement voldoet dus in grote mate aan deze voorwaarden, zodat het kan bijdragen aan het 

tijdig signaleren van disfunctioneren en de kwaliteit van de zorg kan waarborgen. Het hangt echter af van 

de wijze waarop het reglement wordt gebruikt en hoe het reglement als instrument is ingebed in de 

reguleringspyramide van Ayres & Braithwaite, of het als signaleringsinstrument effectief kan zijn. Hierin 

speelt de vertrouwenscultuur een belangrijke rol. In de luchtvaart is hier de afgelopen decennia veel 

aandacht aan besteed en is het concept ‘just culture’ geïntegreerd in het systeem. Voor het 

modelreglement betekent dit dat de voorfase, zoals eerder genoemd, een belangrijk functie heeft. Nu is 

het reglement vooral nog sanctionerend van aard, maar het dient meer een functie te hebben ten aanzien 

van het lerend vermogen. Dit kan worden bewerkstelligd door een voorfase te integreren en het 

verbetertraject te richten op het leren verbeteren. Dit kan de vertrouwensrelatie namelijk complementeren.  

6.4 Aanbevelingen 
 

Op basis van de geschetste conclusies kunnen een aantal aanbevelingen worden gedaan om het 

modelreglement te optimaliseren. Deze aanbevelingen zouden het reglement dusdanig kunnen veranderen 

dat het een instrument wordt die de kwaliteit van de zorg bevorderd door zich te richten op het vroegtijdig 

signaleren en bijsturen van disfunctioneren. 
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Aanbevelingen betreffende het toetsingskader: 

• Het toetsingskader van het modelreglement biedt op dit moment geen handvatten aan de algemene 

ziekenhuizen om disfunctioneren te toetsen. Vooral de zachte competenties zoals communicatie en 

samenwerking zijn lastig te toetsen. Het opstellen van duidelijke criteria over wat disfunctioneren is en 

deze criteria te operationaliseren, kan algemene ziekenhuizen helpen om een handzame en duidelijke 

richtlijn op te stellen om vermoedens van disfunctioneren te kunnen toetsen. Hierin is een taak weggelegd 

voor de OMS in samenwerking met de wetenschappelijke verenigingen. 

• Uit dit onderzoek is gebleken is dat er geen eenduidig toetsingskader is onder de algemene 

ziekenhuizen om het disfunctioneren te toetsen. Een eenduidig toetsingskader dat door alle ziekenhuizen 

wordt gedeeld zou kunnen bijdragen aan de zorgvuldigheid van het proces, de reputatie van de betrokken 

specialist en op deze manier de kwaliteit van de zorg in alle algemene ziekenhuizen waarborgen. De OMS 

kan met het modelreglement hierin een verbindende factor spelen.  

 

Aanbevelingen betreffende de informatievergaring:  

• In het modelreglement moet expliciet worden opgenomen dat externe actoren kunnen worden ingezet 

om onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. Hiervoor zou de OMS samen met wetenschappelijke 

verenigingen een protocol kunnen ontwikkelen om algemene ziekenhuizen te ondersteunen bij 

onderzoeksvragen die gericht zijn op het medisch handelen van medisch specialisten.  

• Voor de procedurele juistheid is het van belang dat de betreffende specialist de kans krijgt om de 

commissie te wraken. Op deze manier voorkomt men niet alleen elke schijn van partijdigheid, maar 

waarborgt men ook de welwillendheid van de medisch specialist om mee te werken aan het onderzoek.  

• Uit het onderzoek is gebleken dat de documentatie van het onderzoek en met name de documentatie van 

geïnterviewde respondenten van belang is. Dit betekent dat in het reglement duidelijk dient te worden 

opgenomen hoe de onderzoekscommissie de gespreksverslagen moet vastleggen. Deze gespreksverslagen 

zouden het beste anoniem en op basis van functie kunnen worden gedocumenteerd, om vervolgens 

goedgekeurd te worden door de respondent. Op deze manier kan de privacy van de geïnterviewde 

respondenten worden gewaarborgd.  

 • Hoor en wederhoor is een essentieel onderdeel van het proces. Dit betekent vooral dat de betreffende 

medisch specialist de kans krijgt om zijn visie op de situatie te kunnen belichten. In artikel 2.5 van het 

modelreglement wordt dit op dit moment allemaal in één gesprek gedaan. Dit gesprek met de betreffende 

medisch specialist moet worden verspreid over meerdere momenten. Eerst moet er duidelijk zijn of de 



78 
Masterthesis Bestuurskunde - Radboud Universiteit Nijmegen 

Bregje Lankveld  

 

specialist het probleem herkent. Vervolgens moet de betreffende medische specialist tijdens het 

onderzoek en bij het ontwikkelen van het verbetertraject ook de kans krijgen om zijn visie uiteen te 

zetten.  

 

Aanbevelingen betreffende de gedragsbeïnvloeding van medisch specialisten:  

• Melding van disfunctioneren wordt in veel gevallen pas gedaan als de maatschap er zelf niet meer uit 

komt. Oplossingen tot verbetering in het functioneren zijn dan meestal al niet meer haalbaar. Deze 

vicieuze cirkel waarbij het reglement alleen maar wordt ingezet als de situatie volledig is geëscaleerd en 

verbetering niet meer mogelijk is, is niet wenselijk. Er dient dus een cultuuromslag plaats te vinden 

waarin ziekenhuismedewerkers zich veilig genoeg voelen om vermoedens van disfunctioneren te kunnen 

melden. Ziekenhuizen zouden hier het concept ‘just culture’, dat in de luchtvaart al een veelgebruikt 

concept is, kunnen gebruiken als best practice. Een zorgverlener die bij een incident in de zorg betrokken 

was, wordt dan beoordeeld op basis van zijn gedrag voorafgaand aan de uitkomst en niet op basis van de 

ernst van de uitkomst. Belangrijk hierbij is dat er besef wordt gecreëerd dat het niet gaat om de 

vergevingsgezindheid, maar dat het leren van de gemaakte fouten centraal staat.  

• In samenhang met het vorige punt dient er een grotere focus te worden gelegd op het verbetertraject. Dit 

kan door een zogenoemde voorfase in het reglement op te nemen. Hierbij ligt de focus op het leren en 

verbeteren waarbij men niet gelijk het officiële onderzoek naar vermoedens van disfunctioneren in 

werking laat treden. In deze voorfase zou de RvB en/of Medische Staf naar aanleiding van signalen van 

disfunctioneren in gesprek moeten gaan met de betreffende specialist om te kijken of er sprake is van een 

probleem. Vervolgens kan er in overleg bekeken worden op welke manier hulp kan worden geboden 

zodat het probleem niet ontaard in disfunctioneren.  

• De ontwikkeling van het verbetertraject en de begeleiding van het traject dient niet door één en de 

dezelfde actor gedaan te worden. De onderzoekscommissie heeft als taak het onderzoek uit te voeren en 

een uitkomst te formuleren. Het zou nadelig kunnen zijn om de onderzoekscommissie ook de begeleiding 

van het verbetertraject te laten uitvoeren. Het belang van de onderzoekscommissie wordt dan om het 

traject goed af te ronden en dat weerhoudt je er eventueel van om dingen op te schrijven. De verleiding is 

dan groot om dingen anders op te schrijven dan het geval is.  

• Het modelreglement heeft nu vooral het imago dat als een dergelijk traject wordt ingesteld de medisch 

specialist al met één been buiten staat. Het imago van het reglement kan voor een deel worden veranderd 

als door de OMS de titel van het reglement wordt aangepast waarbij de focus niet ligt op het 

disfunctioneren maar op het verbeteren van het functioneren.  
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6.5 Vervolgonderzoek 

Dit hoofdstuk wordt afgesloten door in te gaan op een aantal belangrijke aspecten die uit dit onderzoek 

naar voren zijn gekomen die kunnen worden meegenomen in vervolgonderzoek. Ten eerste zijn er 

vanwege de omvang van dit onderzoek alleen de algemene ziekenhuizen in dit onderzoek meegenomen. 

Wellicht bieden reglementen in andere soorten ziekenhuizen, zoals universitair medisch centra en 

psychiatrische ziekenhuizen, andere perspectieven. De aanpak die in deze ziekenhuizen wordt gehanteerd 

zouden daardoor ook andere inzichten kunnen geven voor de aanpak van disfunctioneren in algemene 

ziekenhuizen. Een aanbeveling voor vervolgonderzoek zou dan ook zijn dat de voorwaarden, waaraan het 

reglement dient te voldoen, wordt getoetst aan de hand van reglementen uit andere soorten ziekenhuizen. 

Ten tweede richt dit onderzoek zich op het disfunctioneren van medisch specialisten, terwijl de focus zou 

moeten liggen op het verbeteren van het functioneren. De organisatiecultuur speelt hierbij een belangrijke 

rol, met name de vertrouwensrelatie tussen de medisch specialist, zijn collega’s en andere medewerkers. 

Om dit te kunnen bewerkstelligen zou er gefocust moeten worden op het verbeteren door middel van 

leren in plaats van te richten op sanctionerende instrumenten. Er dient dan ook vervolgonderzoek plaats te 

vinden naar hoe de vertrouwenscultuur kan worden bevorderd en welke instrumenten ingezet kunnen 

worden om te zorgen dat het ‘leren verbeteren’ centraal staat. Hierbij kan het ‘just culture’ concept uit de 

luchtvaart worden onderzocht op de eventuele werking en toepassing ervan in het ziekenhuis. Ten derde 

is er in de enquête een aanvullende vraag gesteld of er behoefte is aan een netwerk ‘optimaal 

functioneren’, waarop sterk positief werd geantwoord. Dit is een netwerk van medisch specialisten die 

zich vanuit het stafbestuur bezighouden met functioneringsvraagstukken zoals IFMS, (interne) visitatie, 

en (voorkomen van) disfunctioneren. Het doel hiervan is kennisdeling. 83% van de ondervraagde 

ziekenhuizen gaf aan hier als organisatie in te willen participeren. Er zou onderzocht kunnen worden hoe 

een dergelijk netwerk ingericht kan worden zodat er integraal onderzocht kan worden hoe de 

bovenstaande aanbevelingen een plaats kunnen vinden in het intern borgingssysteem van een ziekenhuis. 

Zo kan bijvoorbeeld in het netwerk het concept ‘just culture’ en de manier waarop het geïntegreerd kan 

worden in het ziekenhuis worden besproken.  
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Bijlage 1 Modelreglement ‘mogelijk disfunctionerend medisch specialist’ 
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Bijlage 2 Respondenten  

Interview 1 (2013) 

Respondent 1: Voorzitter Medische Staf  

Respondent 2: Beleidsmedewerker Medische Staf 

Interview 2 (2013) 

Respondent 3: Voorzitter Medische Staf  

Respondent 4: Beleidsmedewerker Medische Staf 

Interview 3 (2013) 

Respondent 5: Voorzitter Medische Staf  

Respondent 6: Beleidsmedewerker Medische Staf 

Interview 4 (2013) 

Respondent 7: Voorzitter Medische Staf 

Interview 5 (2013) 

Respondent 8: Beleidsmedewerker Medische Staf 

Respondent 9: Voorzitter Commissie Functioneren Specialisten 

Interview 6 (2014) 

Respondent 10: Lid Raad van Bestuur 

Interview t 7 (2013) 

Respondent 11: Mr. M. de Die, deskundige op het gebied van procedures die worden gevolgd bij 

functioneringsvraagstukken 
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Bijlage 3 Interviewguide 

 

Interviewhandleiding Modelreglement ‘mogelijk disfunctionerend medisch specialist’. Per interview is er 

afhankelijk van het reglement zoals het gehanteerd wordt in het ziekenhuis afgeweken van deze 

interviewguide.  

Algemeen 

1. A. Kunt u uzelf kort introduceren: wie bent u en wat is uw functie?  

B. Wat doet uw organisatie? (Hoe groot, wat voor specialismen?).  

2. A. Bent u bekend met de Orde van medisch Specialisten? 

B. Bent u bekend met het modelreglement disfunctionerend medisch specialist van de Orde? 

Reglement ziekenhuis 

3. A. Heeft uw ziekenhuis een procedure bij functioneringsvraagstukken van collega’s? 

B. Is er bij de ontwikkeling van de procedure gekeken naar het modelreglement van de Orde? 

Onderdelen modelreglement 

4. A. Wanneer treedt de procedure in werking?  

B. Zijn er situaties waarin een onderzoek (het reglement) niet ingezet zijn? (Wat is daarvoor de 

reden?) 

5. A. Heeft u ervaring met niet optimaal functionerende collega’s waarbij de procedure is gevolgd? 

B. Wat zijn de knelpunten bij dit soort functioneringsvraagstukken? 

6. A. Wie draagt er de verantwoordelijkheid voor het detecteren en aangeven van eventueel slecht 

functionerende medisch specialisten? 

B. In hoeverre is een disfunctionerende collega een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de 

maatschap/collega’s? 

C. Wat is de rol (lees verantwoordelijkheid) van de RvB? Wanneer dienen zij te worden ingelicht 

(bij de uitkomst of als het onderzoek wordt ingesteld)? 

D. Wat is de rol van RvT? 

E. Wat is de rol van de wetenschappelijke vereniging? (pleiten ervoor dat als er een formeel 

onderzoek wordt ingesteld, de wv op de hoogte wordt gesteld. Mochten er bijvoorbeeld visitaties 

plaatsvinden in die periode is het voor de volledigheid beter dat zij op de hoogte zijn gesteld) 

 

Ontvankelijkheid van een melding 

7. A. Hoe wordt onderzocht of de melding ontvankelijk is of niet? 

B. Hoe vaak komt het voor dat een melding niet ontvankelijk wordt verklaard? (En op basis 

waarvan?) 

B. Bent u het er mee eens dat de melding niet ontvankelijk dient te worden verklaard als er 
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alvorens dat de procedure in gang wordt gezet de collega niet op zijn/haar gedrag is 

aangesproken? 

8. Er wordt een commissie opgesteld als er onderzoek wordt gedaan naar of de melding ontvankelijk 

kan worden verklaard of niet. Zou u voorstander zijn van een externe commissie (bij bijvoorbeeld 

maatschapconflicten)? 

Het onderzoek 

9. A. Is er vastgelegd in de procedure hoe het onderzoek plaats vindt? 

B. Wat voor onderzoeksmethoden worden hierbij gebruikt? Wie wordt er betrokken? Wie wordt 

er geïnterviewd? 

10. Is de medisch specialist hierbij verplicht aan mee te werken? 

11. De procedure zoals opgesteld door de Orde duurt ongeveer 3 maanden. Hoe lang zou de 

procedure moeten duren volgens u? 

12. Hoe bewaak je de privacy en het imago van een specialist waarna er onderzoek wordt gedaan? 

Uitkomst en vervolg van onderzoek 

13. A: Wat is het vervolgtraject als er daadwerkelijk sprake is van disfunctioneren? Wie moet er 

worden ingelicht? Wat gebeurt er met de betreffende medisch specialist? Wat gebeurt er met de 

melder? 

B. Wat is het vervolgtraject als er geen sprake is van disfunctioneren? 

Slotvragen  

14. A: Indien van toepassing: wat zijn de voor- en nadelen van het modelreglement van de Orde? 

B: Indien van toepassing: wat zijn de voor- en nadelen van de procedure die wordt gehanteerd in 

uw ziekenhuis? 

15. Wat is de positie van het modelreglement ten opzicht van andere (preventieve instrumenten)? 
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Bijlage 4 Enquête 
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Bijlage 5 Lijst van afkortingen 
 

AIOS  Arts In Opleiding tot Specialist  

CanMEDS Canadian Medical Education Directions for Specialists  

IGZ  Inspectie voor de Gezondheidszorg 

KNMG  Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst  

MS  Medische Staf  

NVZ  Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen 

OMS  Orde van Medisch Specialisten 

RGS  Registratiecommissie Geneeskundig Specialist 

RvB  Raad van Bestuur 

MB  Medische Staf  

STZ  Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen 

Wet BIG Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg   

WGBO  Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst 

WHW   Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek  

UMS  Universitair Medisch Specialist 

 

 


