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Ruim 2000 medewerkers geïnterviewd

Laatste 6 maanden 8,4% ernstig patient safety incident
Vanhaecht 2016

Second Victim



Verantwoordelijkheden ingekaderd, 
instrumenten beschikbaar



Vanuit welke basis denken en werken wij?

Medisch inhoudelijk goede zorg

Goede zorg: veilig, doelmatig, toegankelijk en 
afgestemd op de behoefte van de patiënt

Levenslang leren, verbeteren en 
verantwoording af leggen 

Luisteren naar patiënt en goed inlichten



…in een omgeving die heel veel vraagt



Visiedocument optimaal functioneren
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- IFMS

- Kwaliteitsvisitaties

- Herregistratie

- Opleiding/bij- nascholing

- Modelreglement
disfunctioneren 

• Allereerst: positieve insteek
• hoeden tegen neiging snel af te glijden naar discussie disfunctioneren

• Veel instrumenten aan de uitersten
• onderhavig aan verandering

• Omkeerbaar proces

Visiedocument optimaal functioneren

disfunctioneren



Begin tijdens de basisopleiding

en de vervolgopleiding

Life long learning

Verbeteren niet vrijblijvend





Canmeds competenties



Dokter in de huidige tijd

• Patiënten moeten worden geholpen door een 
optimaal functionerende arts.

• Medisch specialisten moeten zich open en 
toetsbaar opstellen en leren van kritiek, om zo 
hun functioneren telkens te verbeteren. 

• Medisch specialisten nemen deel aan methoden 
van reflectie zoals IFMS en kwaliteitsvisitatie.

• Medisch specialisten gaan een persoonlijk 
ontwikkelplan bijhouden. 

• Als er bij een medisch specialist sprake is van 
minder optimaal functioneren, dan moeten 
collega’s hem daarop aanspreken.

• Er vindt een repetitieve klimaatmeting in de 
vakgroep plaats.



optimaal functioneren
• IFMS naar GFMS

• externe visiteurs

• individuele gesprekken

• cultuur wijziging

• waarden en normen benoemen

Omvorming kwaliteitsinstrumenten



Aanpak optimaal functioneren en rolverdeling

Medisch specialist
• IFMS en persoonlijk 

ontwikkelplan (POP)
• POP in vakgroep bespreken

Raad van Toezicht
• Kwaliteit van zorg expliciet 

onderwerp van toezicht

Bestuur medische staf/ Raad van Bestuur
• Ondersteunt cyclische kwaliteitsverbetering vakgroep
• Afspraken over medisch inhoudelijk kwaliteitsbeleid 

Wetenschappelijke vereniging
• Kwaliteitsvisitatie incl. “externe blik”
• Een rol bij signalen uit het veld (bijv. IGZ, OMS)

Vakgroep/maatschap
• Jaarlijkse ‘APK’ wenselijk

Federatie/KNMG
• Herregistratie-eisen aangescherpt



Optimaal Functioneren

Implementatie
• Geen onwil

• Veel lagen voor het in de spreekkamer is aangeland

• Administratieve lasten in spreekkamer (DOT’s, ICD 10)

• Veel kwaliteit bevorderende activiteiten
• Richtlijnen

• Visitatie

• IFMS

• Transparantie

• Indicatoren

• Herregistratie

bron: heel de dokter



Ondersteuning

• Afgelopen jaar 5 highly qualified KNO artsen voortijdig opgehouden

• Nederland de op een na hoogste administratieve last

• Normen en waarden binnen de instellingen aangaande kwaliteit en veiligheid

• Loopbaanbegeleiding

• Calamiteitenmelding 

• Blame free cultuur

The administrative load and competing regulatory programs. 

Studies show that one of the greatest frustrations to physicians is the time and expense they must devote to administrative and regulatory requirements, pulling time away from patient care without a direct benefit to care delivery or health outcomes.



Professioneel kwaliteitsbeleid
.. als vangnet voor patiënten..



Professioneel kwaliteitsbeleid
.. als vangnet voor patiënten..

….en dokters





Immers: beloofd = beloofd




