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WEER

Medisch specialisten in het
ziekenhuis moeten elkaar
jaarlijks binnen hun maat-

schap gaan beoordelen over
hun functioneren. daarvoor

pleit de orde van Medisch
specialisten. Zo moeten

slechte artsen, zoals ‘horror-
arts’ ernst Jansen steur, snel-

ler worden ontmaskerd en
krijgen patiënten betere zorg.

EDWIN VAN DER AA

APKvoorartsen
UTReChT | De specialisten, verenigd in de
Orde van Medisch Specialisten (OMS), pre-
senteren vandaag hun plannen. Zij moeten
elkaar gaan afrekenen op hun medisch han-
delen en de aandacht voor patiëntveiligheid.
Maar ook dienen artsen elkaar te vragen of
ze ‘lekker in hun vel zitten’, zowel lichame-
lijk als geestelijk.
De orde wil verder dat medisch specialisten
zich altijd ‘open en toetsbaar’ opstellen en
bereid zijn zich bij te scholen of hulp te ac-
cepteren. Verder moeten zij een persoonlijk
ontwikkelingsplan bijhouden. Daarin komen
hun ambities en wensen aan bod, maar er
staat ook in wat nog beter kan. Ook moeten
er controles komen, waarbij deskundigen
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het werk van de specialist tegen het licht
houden. Als een arts niet functioneert, komt
dat eerst binnen het ziekenhuis aan de orde,
maar onoverkomelijk falen kan leiden tot
een gang naar de zorginspectie.
Aanleiding voor de plannen zijn ernstige inci-
denten met specialisten, zoals ‘horrorarts’
Ernst Jansen Steur, of de situatie in het Ru-
waard van Putten Ziekenhuis in Spijkenisse.
,,Het gaat erom hoe dokters zichzelf en el-
kaar elke keer weer beter maken,’’ zegt car-
dioloog Marcel Daniëls, bestuurslid van de
orde. ,,En hoe voorkomen ze een glijdende
schaal, waarbij het functioneren terugloopt.
Want met 20.000 specialisten gaat het na-
tuurlijk wel eens een keer mis.” » p2
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EDWIN VAN DER AA
den haag |het aantal ernstig ge-
wonden in het verkeer is voor het
eerst sinds 2006 gedaald. Vorig
jaar raakten ongeveer 19.200
mensen gewond, bijna 5 procent
minder dan een jaar eerder.
De daling is het eerste meetbare ef-
fect van flinke investeringen in de
verkeersveiligheid, die het aantal
ongelukken omlaag moeten bren-
gen. Het gaat onder meer om het
verbeteren van wegen, het weghalen
van bomen langs wegen, het aan-
passen van rotondes en het veiliger
maken van vangrails.
Verkeersminister Melanie Schultz

van Haegen zegt blij te zijn met de
daling, maar
stelt dat het te
vroeg is om al
van een trend
te spreken. De
afgelopen jaren
steeg het aantal
gewonden in
het verkeer,
onder meer

door de opmars van de e-bike.
Het doel van Schultz van Haegen

is om het aantal ernstig gewonden
terug te brengen tot 10.600 in 2020.
Volgens onderzoeksbureau SWOV
gaat dat, ondanks de daling van het
afgelopen jaar, vrijwel zeker niet
lukken. De onderzoekers stellen dat
dat alleen kan als het kabinet vier
zware maatregelen neemt: iedereen
een fietshelm op, zero tolerance
tegen rijden onder invloed en snel-
heidsovertredingen en een veilige
fietsinfrastructuur.

Vorig jaar
raakten
19.200
mensen
gewond bij
ongevallen
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JOHN

Paus Francis-
cus is door het
Amerikaanse
tijdschrift Time
uitgeroepen tot
Person of the
Year. Vorig jaar
ging de prijs naar
de Amerikaanse
president Barack
Obama. Andere
genomineerden
waren de Syri-
sche president
al-Assad, Ama-

zon-baas Jeff
Bezos, popster
Miley Cyrus, de
Iraanse president

Hasan Rouhani en
klokkenluider Ed-
ward Snowden.
De titel Person of
the Year is be-
doeld voor de per-
soon die volgens
het weekblad
Time in het afge-
lopen jaar het
nieuws en de cul-
tuur het meest
heeft bepaald, in
positieve of nega-
tieve zin.

PausPersonoftheYear

Vaders mogen straks na de
geboorte van hun kind 5
dagen verlof opnemen in
plaats van 2. Minister As-
scher van Sociale Zaken
gaat dat vandaag bekend-
maken. Het extra verlof is
onbetaald. Asscher kon-

digde enkele weken terug
al aan dat hij dacht aan
uitbreiding van het vader-
schapsverlof. In een brief
aan de Tweede Kamer zal
de minister nog meer
maatregelen op dit gebied
bekendmaken.

Vaderschapsverlof5dagen

is het rapportcijfer
dat de overheid dit
jaar krijgt voor de
dienstverlening
aan burgers. Dat is
iets meer dan vorig
jaar, constateert de
Natonale Ombuds-
man Alex Bren-
ninkmeijer die een
onderzoek liet uit-
voeren.
De Nederlanders
gaven de dienst-
verlening in 2009
nog ‘slechts’ een
6,6.

6,8

Specialisten nemen
verantwoordelijkheid
Pijnlijke affaires hebben het imago van medische
specialisten flinke schade toegebracht. In het Ru-
waard van Putten Ziekenhuis vochten ze elkaar het
pand uit. En specialist Jansen Steur kon ongestoord
jarenlang zijn werk blijven doen ondanks aanwijzin-
gen dat hij de weg kwijt was. Met ingrijpende gevol-
gen voor de patiënten.
Nu er puin is geruimd, tot en met rechtszaken aan
toe, is het uiteraard zaak herhaling te voorkomen.
In het belang van patiënten en ook de medische

specialisten zelf. De misstanden
hebben geleid tot wantrouwen
jegens de hele beroepsgroep.
Patiënten vragen zich terecht af
of ze elders ook gevaar lopen
door onbekwame of ruziënde
artsen. Behalve het uitoefenen
van goed toezicht door directies
van ziekenhuizen, is het natuur-
lijk zaak dat de specialisten de
hand in eigen boezem steken.
De eerste stap daartoe is nu

gezet door de Orde van Medisch Specialisten. Zij
stelt een gedragscode in. Een soort APK-keuring
waarbij specialisten jaarlijks worden gecontroleerd
op hun functioneren. De controle vraagt wel extra
verantwoordelijkheidsgevoel van de Orde. Het gaat
hier tenslotte om een controle waarbij ‘de slager het
eigen vlees keurt’. Maar er staat inmiddels te veel op
het spel voor de medisch specialisten om er de hand
mee te lichten.

Herhaling
voorkomen
in het
belang van
de patiënt

R reageren@ad.nl

OPINIE
Hans van Zon

Artsen die maandenlang niet met
bestuursleden van hun ziekenhuis
praten. Of - nog erger - die ruzie
maken over de hoofden van hun
hartpatiënten. In het Ruwaard van
Putten Ziekenhuis was de sfeer een
aantal jaar zelfs zo verziekt, dat de
zorg volgens de zorginspectie onder-
maats was.
Het ziekenhuis in Spijkenisse is

niet de enige plek waar artsen zich
hebben misdragen ten koste van
hun patiënten. Neuroloog Ernst
Jansen Steur staat voor de rechter,
onder meer omdat hij telkens ver-
keerde diagnoses stelde. Een van
zijn patiënten pleegde zelfmoord.
Ook het Zeeuwse Admiraal de

Ruyter en het HagaZiekenhuis in
Den Haag zijn onlangs in opspraak
geweest, vanwege ruziënde specia-
listen. Wat steeds opvalt: er wordt in

een ziekenhuis nou niet bepaald
snel aan de bel getrokken.
Volgens hoogleraar Jan Klein van

de Erasmus Universiteit zit dat in-
gebakken in de medische cultuur.
,,De psychologie van de medisch
specialist laat moeilijk fouten toe, de
werkvloer trekt te weinig aan de
bel,’’ liet hij eerder weten.

De Orde vanMedisch Specialisten
wil van die cultuur af. Artsen moe-
ten elkaar beoordelen, zich ‘open en
toetsbaar’ gaan opstellen en leren
van kritiek, stelt de Orde. Als een
specialist niet goed functioneert,
moeten collega’s hem daarop aan-
spreken. Ook bestuurders en toe-
zichthouders van ziekenhuizen
moeten zich meer verantwoordelijk
voelen om in te grijpen als specialis-
ten hun werk niet goed doen.

Vrijblijvendheid
De Orde pleit niet voor naming and
shaming. Patiënten worden niet
geïnformeerd over artsen die min-
der goed presteren volgens hun col-
lega’s. Toch is het volgens de Orde
de bedoeling dat de controles niet
vrijblijvend zijn en dat het zieken-
huis streeft naar een high trust-low
tolerance cultuur, aldus de werk-
groep. Leider van die werkgroep van
de Orde is cardioloog Marcel Dani-
ëls. Hij vindt dat iedere professional
voortdurend bezig moet zijn zichzelf
te verbeteren. ,,Dat hoef echt geen
extra werkdruk op te leveren. Eens
per dag reflecteren en zeggen: Wat
ben ik eigenlijk aan het doen? Of je
collega even aan te spreken.” In het

Medisch specialisten nemen elkaar
UTRECHT |Steeds weer stelde neuroloog Jansen Steur
verkeerde diagnoses en in het Ruwaard van Putten
Ziekenhuis ruzieden artsen zoveel dat de zorg jaren-
lang onder de maat was. Nieuwemaatregelen van de
Orde van Medisch Specialisten moeten zulke wantoe-
standen voorkomen.
EDWIN VAN DER AA en DEBORAH JONGEJAN

Geentweede

De psychologie van
demedisch
specialist laat
moeilijk fouten toe
– Prof. Klein (Erasmus Universiteit)

MILAAN |Drie Ajax-supporters
zijn gisteravond neergestoken in
Milaan.Terwijl het San Siro-sta-
dion volstroomde voor de wed-
strijd tussen hun club en AC
Milan, raakten Ajax-fans vlakbij
slaags met ‘tifosi’ van Milan. Een
van de supporters (28) raakte
ernstig gewond en moest geope-
reerd worden. Volgens een poli-
tiewoordvoerder is zijn toestand
niet kritiek: ,,Hij zal het wel over-
leven.’’ De twee andere Ajax-
fans (18 en 32 jaar) werden in de
bil en dij gestoken. Drie andere
mannen, twee Ajax-fans en een
Italiaanse winkelier, werden mis-
handeld maar hoefden niet naar
het ziekenhuis.
De sfeer in Milaan was gisteren
de hele dag al gespannen. In de
ochtend kwamen zo’n dertig
Ajax-fans in aanraking met een

groep demonstranten die het
verkeer blokkeerde. De suppor-
ters zaten in een bus die niet
meer verder kon rijden. Op film-
pjes is te zien hoe de politie de
twee groepen uit elkaar probeert
te houden terwijl de Nederlan-
ders massaal ‘Amsterdam hooli-
gans’ scanderen. Driehonderd
Ajax-supporters zorgden ook in
de middag voor veel onrust. Ze
liepen volgens de politie stom-
dronken door de straten, gooiden
met flessen en blikjes en verniel-
den straatmeubilair. Drie Neder-
landers werden opgepakt voor
vernieling. Ajax-fans zouden bij
het stadion ook flessen hebben
gegooid naar fans van Milan.
,,Heel vervelend dat dit soort
dingen gebeuren’’, zegt Daniël
Dekker van de supportersvereni-
ging van Ajax. FOTO EPA

Ajax-fansslaagsmet
tifosi:driegewonden
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Ruwaard van Putten bleken col-
lega’s juist niet met elkaar te pra-
ten, wat tot gevaarlijke situaties
leidde. Johan Legemaate, hoogle-
raar gezondheidsrecht, ziet voor-
beelden te over van zaken waar het

grondig misging in ziekenhuizen
en tussen specialisten. ,,De eerste
verantwoordelijkheid om het goed
te doen, ligt binnen het ziekenhuis.
Daarna pas bij de toezichthouder,”
aldus Legemaate. ,,Straks is het dis-

functioneren van een individuele
arts nog steeds niet 100 procent uit
te sluiten. Maar de kans is dan wel
vele malen kleiner dat iemand ge-
durende lange tijd meermaals fou-
ten kan maken.”

voortaan onderling de maat
JansenSteur

UTRECHT |Wilna Wind, direc-
teur van de Nederlandse Pa-
tiënten Consumenten Federa-
tie (NPCF), is positief over de
plannen van de Orde van Me-
disch Specialisten. ,,De plan-
nen zijn goed, numoeten ze het
uitvoeren. Dokters moetenmet el-
kaar in gesprek en er moet een
cultuur van openheid komen. In
een team zien artsen het als hun
collega niet goed werkt of in de
problemen zit. Daar moeten ze el-
kaar vaker op aanspreken.’’

Voorkomt dit problemen zoals
met neuroloog Jansen Steur?
,,Eerlijk gezegd kan ik mij niet
voorstellen dat dit weer gebeurt.
Zoiets desastreus, dat wil nie-

mand nog een keer meemaken.
De zorg van 10 jaar geleden kun je
niet vergelijkenmet nu. Demedi-
sche wereld is nu transparanter,
maar wemoeten alert blijven.’’

Zijn er in uw ogen meer maat-
regelen nodig?
,,Het is heel belangrijk dat artsen

ook naar patiënten luisteren. We
horen heel vaak namedischemis-
sers: Hadden de artsenmaar naar
ons geluisterd. Patiënten hebben
vaak al een idee dat het niet klopt.
In de Eerste Kamer ligt nu een
wet, die de positie van patiënten
versterkt en ervoor zorgt dat ze
makkelijker een klacht kunnen in-
dienen. Het zou enorm helpen als
artsen dit steunen.’’

Moeten patiënten weten
welke artsen niet goed functi-
oneren?
,,Ik zit niet te wachten op een
zwarte lijst van dokters. Ziekenhui-
zen of maatschappen van artsen
moeten ingrijpen als iemand niet
goed werkt.’’

N Wilna
Wind van
de patiën-
tenfedera-
tie.

Bijzondergeboortekaartje:
11-12-13,14.15uurterwereld
GRONINGEN | Baby Killian uit Gro-
ningen is pas één dag oud, maar
heeft nu al een bijzonder verhaal.
Hij werd gisteren, op 11-12-13 dus,
geboren om 14.15 uur. Een indruk-
wekkende cijferreeks.
Er is niet gerommeld met de tijd,

bezweert gynaecoloog Marinus van
der Ploeg van het Martini Zieken-
huis in Groningen. ,,Heel toevallig.

En heel leuk, natuurlijk.’’
De trotse ouders, Annemiek van

Goor (39) en Liam Clancy (39), zijn
superblij met de jonge spruit, hun
tweede kind.
,,De bevalling verliep goed,’’ zegt

Annemiek, die samen met haar
Ierse vriend in Nepal woont. Speci-
aal voor de bevalling waren ze naar
Nederland gekomen.

R Moeder An-
nemiek van
Goor en vader
Liam Clancy
tonen trots hun
bijzondere
zoon Killian.
FOTO CORNÉ
SPARIDAENS

Plannenzijngoed,nudeuitvoeringnog


