
Hoe ondersteun je  
een collega die niet 
goed functioneert?

H uisartsen die een beroep doen op hun 
arbeidsongeschiktheidsvereniging doen dit 
één op de vijf gevallen op basis van psychische 

klachten. Dat aantal is aanzienlijk hoger dan bij andere 
medische beroepen. Vroegtijdige ondersteuning van 
collega’s, kan veel ellende voorkomen: voor de patiënt, 
voor de huisarts zelf, maar ook voor collega’s. Maar hoe 
pak je zoiets aan?

Stel, je collega is de laatste tijd ontzettend prikkelbaar. Bij 
het minste of geringste valt ze uit. Ze oogt nerveus en heeft 
donkere kringen onder haar ogen van vermoeidheid. Ze laat 
geregeld steken vallen en af en toe heb je zelfs het idee dat 
er een vage alcoholgeur om haar heen hangt. Sommige 

patiënten hebben al aangegeven dat ze liever door een 
ander geholpen willen worden …
Het zijn signalen die kunnen wijzen op disfunctioneren.  
Dat is iets anders dan een keer ‘een slechte dag’ hebben.  
Bij disfunctioneren gaat het om een structurele situatie  
van onverantwoorde zorg en staat de patiëntveiligheid op 
de tocht. Er zijn geen harde cijfers over, maar de Inspectie 
voor de Gezondheidszorg schat dat het percentage 
disfunctio nerende huisartsen tussen de 0 en 5 procent ligt. 
Dat is niet alleen een serieus probleem voor de betrokken 
arts en zijn patiënten maar ook voor collega’s uit de buurt. 
Samen zorgen huisartsen immers voor 24-uurs kwaliteits-
zorg. Reden genoeg dus om iemand die structureel steken 
laat vallen, aan te spreken. 
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AAnspreken
Maar hoe doe je dat op een constructieve manier? 
Beleidsmedewerker Swanehilde Kooij heeft zelf regelmatig 
contact met huisartsengroepen die met deze vraag 
worstelen. Zij is verantwoordelijk voor het Modelprotocol 
Vermeend Disfunctioneren Huisarts, een instrument dat 
huisartsen een praktisch handvat biedt in het geval van 
vermeend disfunctioneren. ”Wanneer je als huisarts het 
idee hebt dat een collega structureel niet goed functioneert, 
is het je professionele verantwoordelijkheid om diegene  
te helpen. Wel is het heel lastig om iemand daar op zo’n 
manier op aan te spreken, dat de samenwerking er zo min 
mogelijk onder lijdt. Het modelprotocol bevat de stappen  
die gezet moeten worden om de huisarts in kwestie aan te 
spreken, zodat hij uiteindelijk weer goed gaat functioneren. 
Huisartsen moeten elkaar ondersteunen bij het uitoefenen 
van hun vak. Samen ben je verantwoordelijk voor kwalitatief 
hoogwaardige patiëntenzorg, 24 uur per dag. Bovendien 
kun je er samen voor zorgen dat iedereen ook met plezier 
zijn vak blijft uitoefenen.” 
Haar belangrijkste advies: “Zorg dat je goed voorbereid zo’n 
gesprek ingaat. Reken erop dat iemand boos kan worden. 
Laat het gewoon gebeuren, en zorg dat je zelf rustig blijft. 
Stel vragen, geef aan wat jouw bevindingen zijn, blijf bij  
de feiten en geef iemand ook de ruimte om te reageren. En 
heel belangrijk: maak een verslag van de gesprekken en de 
afspraken die worden gemaakt. Dan kan er achteraf nooit 
onduidelijkheid ontstaan.”

Als het probleem blijft bestaan en het samenwerkingsver-
band er zelf niet uitkomt, is de landelijke Commissie van 
Advies de volgende stap. Sinds het bestaan van het protocol 
heeft nog niemand de commissie benaderd voor een advies. 
Een teken dat het protocol zijn werkt doet.

DoorsuDDeren
Soms kan het helpen om met een onafhankelijke derde  
te praten. Daarom heeft de LHV een aantal vertrouwens-
personen, allen zelf ook huisarts, benoemd waar huisartsen 
terechtkunnen voor hulp en advies bij disfunctioneren. 
Ernst Ronner is een van hen. Zijn ervaring: huisartsen zijn 
een beroepsgroep ‘at risk’. 
“Hulpverleners zijn er doorgaans heel slecht in om zelf hulp 
te vragen. Daarnaast is het een stressvol beroep door de 
toenemende druk en de vele veranderingen die elkaar in 
hoog tempo opvolgen. Dat doet een groot beroep op het 
aanpassingenvermogen van huisartsen. Er komt veel op je 
af, en het kan lastig zijn om daar op een goede manier mee 
om te gaan. Juist in zo’n situatie is zorg voor jezelf  extra van 
belang, maar dat is helaas nu net een stuk waar huisartsen 
niet zo goed in zijn.” 
Ook het aankaarten van vermeend disfunctioneren van 
collega’s blijkt lastig. Daardoor sudderen problemen vaak  
te lang door. Ernst Ronner is dan ook blij met het protocol 
van de LHV, omdat het een praktisch handvat biedt om 
vermeend disfunctioneren bespreekbaar te maken. “Het is 
zaak problemen in een zo vroeg mogelijk stadium aan te   

disfunctioneren thema van ‘de staat 
van de gezondheidszorg’ in 2013 
Het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg  
‘De Staat van de Gezondheidszorg’ zal in 2013 als thema  
‘disfunctioneren’ hebben. “Wij vinden dat een belangrijk 
thema”, verklaart inspecteur Paul Zwietering. “Een van de 
problemen waar wij in de praktijk vaak tegenaan lopen is  
dat er veel te weinig gedaan wordt aan disfunctioneren.  
Het optreden binnen de beroepsgroep is echt beneden  
peil. Mensen spreken elkaar niet of veel te weinig aan.  
Dat is zorgwekkend, want het gaat om niets minder dan  
de patiëntveiligheid. Daar willen we graag iets aan doen, 
vandaar dat we ervoor gekozen hebben om dit thema  
prominent op de agenda te zetten. Het streven is gericht  
op meer systematisch, geprotocolleerd  optreden omdat  
dat het meest effectief is. In dat kader zijn we ook blij  
met het Modelprotocol Disfunctioneren van de LHV, omdat  
dat aandacht vraagt voor het probleem van disfunctioneren  
en duidelijk maakt dat het nodig is om disfunctioneren be-
spreekbaar te maken en verbeteringen in gang te zetten.”
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pakken, om te voorkomen dat ze uitgroeien. 
Communicatie is daarbij enorm belangrijk.  
Het oplossen van problemen begint met ze bespreek-
baar te maken. Dat is lastig, want zorgverleners  
zijn erg gevoelig voor falen. Als je altijd gewend bent 
om mensen te helpen, dan wordt dat als belastend 
ervaren, of zelfs als gezichtsverlies, als je zelf hulp 
nodig heb. Maar hoe moeilijk het ook is, toch is het 
benoemen van de problemen een noodzakelijke  
eerste stap op weg naar een oplossing, en uiteindelijk 
geeft het opluchting bij alle partijen. Er moet een 
cultuuromslag komen waardoor huisartsen zelf 
sneller aan de bel trekken en waardoor het voor 
anderen makkelijker wordt om elkaars functioneren 
bespreekbaar te maken.”
Een vertrouwenspersoon kan helpen om de problemen  
in kaart te brengen, advies te geven of door te verwijzen 
naar de juiste professional, bijvoorbeeld een mediator,  
een coach of een ABS-arts als er sprake is van verslaving. 
Als het probleem overzichtelijk is en naar verwachting  
met één gesprek opgelost kan worden, kunnen de 
vertrouwens personen dat ook zelf oppakken.

InspectIe
Als dat allemaal niet helpt en het probleem blijft bestaan, 
wordt de Inspectie voor de Gezondheidzorg ingeschakeld. 
“Wij komen als inspectie pas in beeld als er sprake is van 
structureel disfunctioneren of de patiëntveiligheid in het 
geding is en het de beroepsgroep niet lukt het tij te keren of 
veilige patiëntenzorg te garanderen”, stelt Paul Zwietering 
van de IGZ. “Het opvangen van tijdelijk disfunctioneren is 
primair een verantwoordelijkheid van de beroepsgroep zelf. 
Het is belangrijk dat signalen van disfunctioneren snel 
worden herkend en dat het probleem door de collega’s wordt 
opgepakt. Dat betekent: het probleem bespreekbaar maken 
in het samenwerkingsverband of binnen de huisartsenpost 
en concrete afspraken maken voor verbetering. Pas als dat 
niet het gewenste resultaat oplevert en de veiligheid van de 
patiënten in het geding is, omdat er geen sprake meer is van 
verantwoorde zorg, dan gaan we een ander traject in. We 
kijken eerst wat er al gedaan is, of er afspraken gemaakt 
zijn met de betrokkene en waarom mensen zich daar niet 

aan hebben gehouden. Vervolgens kijken we wat wij kunnen 
doen. Dat kan variëren van harde afspraken bijvoorbeeld in 
het kader van verscherpt toezicht tot het indienen van een 
tuchtklacht of het geven van een bevel, waarbij een 
huisarts geen praktijk meer mag voeren. Ons motto is: zacht 
optreden als het kan, maar hard als het moet. De patiënt-
veiligheid staat voorop, en daar mogen geen risico’s mee 
genomen worden. Ook huisartsen die niets hebben gedaan 
om onverantwoorde zorgverlening door een collega aan te 
kaarten, spreken we aan.”

Het Hele plAAtje
Structureel disfunctioneren kan verschillende vormen 
hebben. Het kan gaan om  seksueel grensoverschrijdend 
gedrag, middelengebruik, (psychiatrische) ziekte of 
problemen op het niveau  van de huisartsgeneeskundige 
competenties, zoals medisch handelen, samenwerking of 
communicatie. Seksueel grensoverschrijdend gedrag moet 
overigens altijd gemeld worden bij de inspectie. De tendens 
is volgens Zwietering dat de Inspectie steeds meer kijkt 
naar het hele plaatje. “In het verleden ging het er alleen om 
dat iemand medisch-inhoudelijk zijn vak beheerste, maar 
we zijn ons meer bewust geworden dat de patiëntveiligheid 
ook in het geding kan komen bij deficiënties in de andere 
competenties. Het kan zijn dat een arts voldoende vak - 
inhoudelijke kennis heeft, maar als hij zich altijd als een 
hork gedraagt kan er toch sprake zijn van disfunctioneren, 

Hoe ga je het gesprek aan?
• Laat je collega weten dat je je zorgen maakt.

•  Plan een afspraak om daar nader op in te gaan.

•  Bereid het gesprek goed voor.

•  Vertel tijdens het gesprek wat jij ziet en vertel hoe je  
dat ervaart. 

•  Wees open en eerlijk, maar voorkom dat je beschuldigend 
overkomt. Maak daarom je punt aan de hand van feiten.

•  Check of je collega begrijpt wat je zegt.

•  Vraag hem naar zijn eigen mening en oplossingen en neem 
die serieus. 

•  Geen hem de ruimte om eventuele misverstanden weg te 
nemen.

•  Vat het gesprek samen en stel de conclusies op schrift.

•  Maak een vervolgafspraak.

Deze en meer tips zijn opgenomen in het Modelprotocol Disfunctioneren. 
Leden kunnen het model downloaden op www.lhv.nl.

Vervolg Hoe ondersteun je een collega die niet goed functioneert?

LHV | De Dokter Oktober 201224



omdat communicatie en samenwerking wezenlijke 
onderdelen vormen van het vak.” De inspectie is overigens 
blij dat de LHV en de huisartsenposten hun verantwoor-
delijkheid nemen bij het probleem van disfunctionerende 
huisartsen. 

perIoDIeke eVAluAtIe
Huisarts en vertrouwenspersoon Ernst Ronner heeft het 
liever niet over disfunctioneren. “We kunnen het beter 
hebben over mogelijkheden om zo goed mogelijk te 
functioneren en te blijven functioneren. Het is goed dat  
we meer naar elkaar omzien in de dagelijkse praktijk.  
We hebben een enorm leuk vak en we moeten er alles aan 
doen om te zorgen dat dat zo blijft.” Ronner is dan ook blij 
met de komst van het visitatie-instrument IF-H: Individueel 
Functioneren Huisarts, ontwikkeld door NHG in samen-
werking met LHV en IQ-Healthcare. De visitatie is bedoeld 
om huisartsen via een 360-graden feedback inzicht te geven 
in hun functio neren als huisarts en zo verbetering van 
zorgverlening te ondersteunen dan wel te stimuleren.
Volgend jaar gaat de pilot van start en vanaf 2016 moeten 
alle huisartsen elke 5 jaar voor herregistratie deelnemen 
aan individuele visitatie. Zo’n periodieke evaluatie kan 
helpen om problemen in een vroeg stadium te signaleren.
 “Plezier in werk moet voorop staan, en dat begint met meer 
oog hebben voor elkaar”, vindt Ronner . “De 360 graden 
feedback is daarvoor een mooi instrument omdat het een 
positieve insteek heeft. Daarmee kunnen we meer inzetten 
op het versterken van de talenten en de kracht van huis - 
artsen en kunnen we een hoop problemen voorkomen.”  

‘Hulpverleners zijn er 
doorgaans heel slecht in om 
zelf hulp te vragen.’

VAN DER SCHOOT ARCHITECTEN BNA
SCHIJNDEL

(Al meer dan 30 jaar gespecialiseerd)

Huisartsen Broens, Poels en Bles zijn samengegaan in een nieuw gezondheids-
centrum, Medisch Centrum Loovelden.  De praktijk is een moderne duo-praktijk 
met 6 spreekkamers en een zeer patiëntvriendelijke uitstraling.
Op 23 juni jl. is het nieuw Medisch Centrum Loovelden offi cieel geopend door 
Burgemeester De Vries.

Medisch  Centrum Loovelden, Huissen

 

Bouwplannen, interieurwensen, ideeën, vragen?
U kunt contact opnemen voor een vrijblijvend gesprek, gratis quickscan of 
brochure: “Bouwplannen beter voorbereiden”. Ook kunt u ons altijd bellen voor  
een vrijblijvend oriënterend gesprek.

Vraagt u naar Gijs-Jan van der Schoot
T: 073-5493841 F: 073-5480141

E-mail: info@vanderschootarchitecten.nl
Website: www.vanderschootarchitecten.nl
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