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e en collega functioneert niet: wat staat je dan te 
doen? De LHV heeft hiervoor een modelprotocol 
ontwikkeld. Hierover (en over het vormen van een 

pool van vertrouwensartsen en een commissie van advies) 
zal de Ledenraad zich in april definitief uitspreken. Hoe 
artsen het probleem van een niet functionerende collega 
stap voor stap kunnen aanpakken.

De afgelopen tijd kreeg de LHV steeds meer vragen over hoe 
te handelen bij (een vermoeden van) disfunctioneren. Er be-
staan inmiddels diverse systemen om de kwaliteit van huis-
artsenzorg te borgen. Het ontbrak echter aan een richtsnoer 
voor artsen die ‘op de werkvloer’ te maken hebben met een 
collega die disfunctioneert. Wat kunnen ze doen zonder 
die persoon tegen zich in het harnas te jagen? Wat kunnen 
ze doen zonder zelf in problemen te komen? Dat signaal is 
opgepakt en de LHV heeft een leidraad ontwikkeld waarin 
stap voor stap wordt aangegeven hoe artsen het beste kun-
nen handelen. Swanehilde Kooij, beleidsmedewerker bij de 
LHV, is blij met de weerklank die het protocol al in februari 
bij de Ledenraad heeft gekregen. “Het aanspreken van col-
lega’s ligt gevoelig. Samenwerkingsverbanden waarin huis-
artsen zitten, hebben een collectieve verantwoordelijkheid 
voor het goed functioneren van individuele leden. Daarbin-
nen voelen artsen zich ook persoonlijk verantwoordelijk. 
Maar hoe moeten zij de koe bij de horens vatten, zonder de 
sfeer te verpesten of het risico te lopen juridisch te worden 
aan gepakt? Een protocol effent de weg.” 

Taboe wegnemen
Scarlett Hamers is huisarts in het Brabantse Terheijden. Als 
lid van het kringbestuur West-Brabant is zij vooral geïnte-
resseerd in het aspect van de kwaliteitsbevordering. Het be-
gon haar op te vallen dat er steeds meer oog kwam voor het 
functioneren van artsen, in de huisartsenpraktijk en in het 
ziekenhuis. “Artsen van nu kwam met een boekje waarin 
artsen vertelden over hun medische fouten. Zo werd gepro-
beerd het taboe daarop weg te nemen.” Hamers is van me-
ning dat de artsen het aan de patiënten verplicht zijn elkaar 
scherp te houden en te behoeden voor valkuilen. “Soms gaat 
het echt mis en functioneert een arts tijdelijk of langdurig 
niet goed. Ik vind het belangrijk voor het vertrouwen van 
patiënten als we vanuit de beroepsgroep oog hebben voor 
het disfunctioneren van collega’s. In het licht van de toege-
nomen transparantie en onze professionalisering ligt het 
dan voor de hand als collega’s ingrijpen. Een protocol over 
hoe te handelen is in dat geval een handig hulpmiddel.” 

HuLp bíeDen, nieT Vrágen
Artsen hebben volgens Hamers hart voor hun werk en een 
groot gevoel van verantwoordelijkheid. Ze zijn gewend hulp 
te bieden, maar zullen die zelf niet makkelijk vragen. Een 
arts die ziek wordt of om andere redenen overbelast raakt, 
ploetert vaak maar door. Collega’s voelen zich belemmerd 
om er iets over te zeggen. Hamers: “Ik heb dat ooit zelf mee-
gemaakt. Als jonge en onervaren huisarts lukte het me toen 
niet om mijn zeer toegewijde maar niet gezonde collega op 
zijn toenemend disfunctioneren aan te spreken. In de Hagro 
werd het probleem wel gezien, maar het was not done om 
het aan te kaarten. Ik wilde graag helpen, maar kon het uit-
eindelijk niet meer voor mezelf verantwoorden om te blijven 
samenwerken. Ik heb er altijd een vervelend gevoel aan 
overgehouden. Ik weet zeker dat zowel de huisarts als de pa-
tiënten erbij gebaat waren geweest als het disfunctioneren  
bespreekbaar was geworden, zodat er maatregelen konden

 worden genomen om de situatie te verbeteren. Ik vind het 
protocol de meerwaarde hebben van een ondersteunende, 
maar ook legitimerende werking. Als je vraagtekens hebt 
bij iemands functioneren, kun je de kwestie aankaarten en 
daarbij verwijzen naar het protocol, zo van: de LHV vindt 
toch ook dat…”  

‘Disfunctioneren is een structurele situatie van 
onverantwoorde zorg waarin een patiënt wordt 
geschaad of het risico loopt te worden geschaad, 
en waarbij de betreffende arts niet (meer) in staat 
of bereid is zelf de problemen op te lossen’
Uit LHV-modelprotocol disfunctioneren

De eleMenten van Het protocol:
•  de rol van de commissie van advies
•  de rol van degene die verantwoordelijk is (vaak de 

voorzitter van het samen werkingsverband)
•  de rol van de vertrouwenspersoon
•  doel en achtergrond van het protocol
•  de stappen die een huisarts kan zetten bij 

aanwijzingen dat een collega disfunctioneert
•  de communicatie – afhankelijk van de ernst 

van de situatie – richting overige huisartsen, 
het bestuur en (geanonimiseerd) de Inspectie 
Gezondheidszorg 

•  de uiteindelijke beslissing over wat gebeuren moet 
•  het verbetertraject dat eventueel volgt
•  rehabilitatie als het vermoeden van 

disfunctioneren ongegrond blijkt
•  de verplichting tot vertrouwelijkheid en 

geheimhouding. 
Het modelprotocol is te vinden op www.lhv.nl
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onTbrekenD sTukje
Swanehilde Kooij denkt dat de toenemende interesse van 
huisartsen voortkomt uit de toegenomen samenwerking en 
kwaliteitsbewaking. “Door die kwaliteitsbewaking kun je 
aannemen dat er nu minder disfunctionerende huisartsen 
zijn dan vroeger. De andere kant is dat artsen die het niet 
goed doen, eerder in het vizier komen.”
Alle artsen moeten zich onderwerpen aan collegiale toet-
sing, deelnemen aan evaluatiegesprekken, voldoen aan 
de nieuwe eisen van de herregistratie en nog meer. Op dit 
moment ontwikkelt IQ healthcare op initiatief van NHG 
en LHV een format voor het evalueren van het profes-
sioneel functioneren van de arts. Hierdoor nemen artsen 
op reguliere basis deel aan evaluatiegesprekken over hun 
functioneren. Kooij: “Je kunt het protocol beschouwen als 
een ontbrekend stukje in het fundament van de kwaliteits-
borging.” 
Het modelprotocol is niet enig in zijn soort: de Vereniging 
van Huisartsenposten (VHN) en de Orde van Medisch 
Specialisten hanteren er eveneens een. “Om het wiel niet 
opnieuw uit te vinden hebben we ons gebaseerd op het 
model van de medisch specialisten. Het is zo opgezet dat de 
procedure kan worden toegepast door alle samenwerkings-
verbanden waarin huisartsen werken.”
Inclusief de aanbevelingen van de LHV om een pool van ver-
trouwensartsen op te richten en een commissie van advies 
in te stellen voor ondersteuning als het tot een procedure 
komt, staat dan al met al de kwaliteitsborging ook op indivi-
dueel niveau als ‘een huis’. 
Vooralsnog is de uitvoering van het protocol landelijk, maar 
mocht het aantal vragen uit de artsenwereld erg groot wor-
den, dan kan gekozen worden voor een regionale uitvoering.

‘ieDeréén maakT fouTen’
Scarlett Hamers maakt een onderscheid tussen ‘klein’ en 
‘groot’ disfunctioneren. Door er vroeg bij te zijn kan erger 
worden voorkomen. “Openheid is een groot goed. Als je 
je weerstand overwint en je fouten durft te delen met je 
collega’s, draag je bij aan verbetering van veiligheid en 
kwaliteit. Daarvan ben ik overtuigd. Iederéén maakt fouten. 
Omdat die grote gevolgen kunnen hebben, moeten we ons 
bewust zijn van het risico en moeten we dus ook anderen 
op mogelijke risico’s attenderen. In Terheijden werken vier 
huisartsen en vijf assistenten samen. Sinds kort maken wij 
gebruik van een VIM-formulier (Veilig Incidenten Melden). 
Daarop zetten we dingen die fout zijn gegaan en daarna 
bekijken we hoe dat voorkomen had kunnen worden.
Ik heb zelf een keer op de computer het verkeerde medicijn 
aangeklikt omdat de naam met dezelfde letters begon als 
het middel dat ik hebben wilde. De patiënt kreeg daardoor 
een medicijn tegen suikerziekte in plaats van tegen een 
infectie. Ik bemerkte de fout pas toen de patiënt terugkwam 
omdat de kuur niet geholpen had. Ik heb mijn collega’s en 

de apotheek op de hoogte gebracht. We zijn nu alert op deze 
mogelijke vergissing.”
Dát is wat zij belangrijk vindt: niet afwachten, maar alert 
reageren en signalen opvangen van artsen die fouten ma-
ken of het zelfs niet meer kunnen bolwerken. “Zo kan erger 
worden voorkomen. Het gaat er niet om collega’s aan te 
klagen, maar om voor hen te zorgen.”

nascHoLing
De huisartsenkring van Hamers organiseert op 17 maart 
een nascholingsavond over het thema disfunctioneren. 
Daar komt ook het ‘kleine disfunctioneren’ aan de orde: 
incidentele vergissingen en fouten. “Je moet elkaar aan-
spreken. De ander moet openstaan voor het ontvangen van 
feedback. Daar hoeft geen protocol aan te pas te komen. Het 
gaat er dan gewoon om je collega aan te spreken, bewust te 
maken, informatie te geven waar hij iets mee kan. Artsen 
vinden feedback misschien moeilijker te accepteren dan 
anderen. Ze leggen voor zichzelf de lat heel hoog. Dan kan 
kritiek hard aankomen: ben ik wel een goede arts? Er moet 
dus een mentaliteitsverandering zijn. Daarom is er op die 
avond ook een workshop waarin het leveren van en omgaan 
met feedback wordt geoefend. Dat alleen al kan verbetering 
brengen. Maar áls er een procedure komt, is het prettig om 
het houvast van het protocol te hebben.”  

SaMenvatting MoDelprotocol
•  De arts die sterke twijfels heeft, bespreekt deze twijfels met 

de collega in kwestie.
•  Heeft dit geen of onvoldoende resultaat, dan worden 

aanwijzingen voor disfunctioneren gemeld aan de voorzitter 
van de groep waarvan de arts deel uitmaakt en die 
gezamenlijk afspraken heeft gemaakt voor het gebruik van 
het protocol. Deze gaat met de arts in gesprek over de 
melding en de procedure. Indien aan de orde wordt een 
verbetertraject afgesproken.

•  De direct belanghebbenden (bijvoorbeeld de groep 
waarbinnen de arts functioneert en de dagelijkse leiding van 
de huisartsen voorziening als de arts daar deel van uitmaakt) 
worden op de hoogte gebracht.

•  Is er verschil van inzicht over het handelen van de betrokken 
arts en/of over de te nemen maatregelen, dan kan een 
commissie van advies worden ingesteld óf geconsulteerd. 

•  Als de arts om wie het gaat niet meewerkt, of als 
verbetermaatregelen geen of onvoldoende effect hebben, 
beslissen de voorzitter en indien van toepassing de dagelijkse 
leiding over.

•  Wat er dan gebeuren moet (bijvoorbeeld beëindigen 
samenwerking of arbeids overeen komst, melden Inspectie 
Gezondheidszorg).

Vervolg als je collega niet goed functioneert
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