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Bij een incident in het ziekenhuis is de patiënt het eerste slachtoffer. Maar vaak is de 

arts ‘second victim’: hij of zij kan lichamelijke en psychische klachten krijgen en de 

onbedoelde gebeurtenis kan grote impact hebben op het persoonlijk en professioneel 

leven. Medisch specialisten Hans Ablij en Liesbeth Jansen kunnen erover meepraten.

Na een medisch incident

Wie zorgt er voor  
de dokter?
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Collegiale steun
Opvang na een medisch 
incident is nog lang geen 
gemeengoed in de zorg, maar 
er ontstaan wel steeds meer 
initiatieven voor begeleiding 
bij de emotionele nasleep van 
een incident. Zo biedt een 
groeiend aantal ziekenhuizen 
een vorm van collegiale steun 
of peer support. Hierbij neemt 
een team van collega-artsen 
en verpleegkundigen na een 
calamiteit contact op met de 
betrokken zorgverlener met de 
vraag hoe hij of zij zich voelt 
en of er behoefte is erover 
te praten: nu, of op een later 
moment. Het peer support-
team onthoudt zich van een 
oordeel over de situatie,  
maar is louter gericht op 
opvang en steun.

Hans Ablij is internist en werkt in het Alrijne Ziekenhuis. 
In 2012 liep er een tuchtzaak waarvoor hij uiteindelijk een 
waarschuwing kreeg.

‘Vijf jaar geleden had ik een patiënte 
die kampte met ijzergebrek. 
De standaardprocedure is een 
dikkedarm- en maagonderzoek, om 
te kijken of er ergens sprake is van 
bloedverlies. Het maagonderzoek 
toonde geen bijzonderheden 
aan. Bij de dunne darm waren 
wat oppervlakkige vaatjes te 
zien die erom bekend staan 
snel te bloeden bij gebruik van 
bloedverdunners. Een aanvullend 
dikkedarmonderzoek leek me 
daarom onnodig, ook omdat de 
patiënte een half jaar daarvoor 
hetzelfde onderzoek had gehad en 
toen niets werd gevonden. Twee 
maanden later kwam diezelfde 
patiënte terug met buikklachten. 
Ze bleek een enorme tumor in haar 
dikke darm te hebben.’

Gesprek onmogelijk
‘De patiënte was boos omdat ik 
geen aanvullend darmonderzoek 
had gedaan. Een gesprek was 

‘Je verwacht niet dat je voor 
de tuchtrechter komt’

eigenlijk niet mogelijk en de 
patiënte liet doorschemeren 
dat ze naar het tuchtcollege zou 
stappen. Dat had grote impact op 
mij. Als dokter handel je naar eer 
en geweten en verwacht je niet 
dat je ineens voor de tuchtrechter 
komt. Het hele proces duurde 
zes maanden. Ik lag nachtenlang 
wakker, was uitermate somber, ook 
op mijn werk. Het was niet dat ik 
disfunctioneerde, maar ik presteerde 
minder en werkte soms op de 
automatische piloot. Bovendien 
verviel ik direct in overdiagnostiek: 
ik deed veel meer scopieën om 
maar niets over het hoofd te 
zien. Schuldig voelde ik me ook. 
Anderzijds: de geneeskunde is geen 
exacte wetenschap. Toch denken 
mensen vaak dat de geneeskunde 
een wiskundige zekerheid geeft. 
Wat dat betreft begreep ik de 
boosheid van de patiënte wel. Wat 
ik niet snapte, is dat we het niet 
samen hadden kunnen oplossen.’
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Waarschuwing
‘Het tuchtcollege oordeelde dat ik 
het dikke-darmonderzoek over had 
moeten doen, temeer omdat dit 
min of meer het advies was van de 
MDL-arts die het maagonderzoek 
had gedaan en de videocapsule van 
de dunne darm had beoordeeld. 
Het bleef bij een waarschuwing, één 
waarmee ik goed kon leven. Na die 
uitspraak ging ik – van de één op de 
andere dag – weer met plezier naar 
mijn werk. Het was een opluchting.’

Relativeringsvermogen
‘Collega’s steunden me, maar 
professionele hulp was er niet. Al 
moet ik bekennen dat ik er ook niet 
om heb gevraagd. Ik hoop dat als ik 
een ooit dergelijke situatie opnieuw 
meemaak – die angst blijft altijd – ik 
wel om peer support zou vragen. 
Vooral omdat je tijdens een tuchtzaak 
je relativeringsvermogen verliest. Ik 
twijfelde zelfs of ik moest doorgaan 
met mijn vak. Dat zijn disproportionele 
gevoelens voor de eventuele 
consequenties die volgen. Helemaal 
omdat ik er uiteindelijk veel van heb 
geleerd en er beter ben uitgekomen. 
Middels collegiale ondersteuning kun 
je die kant wat meer belichten. Een 
tuchtzaak is in beginsel negatief, maar 
kan iets positiefs opleveren.’

‘Zorg voor elkaar’
Mariëlle van Pampus is perinatoloog in het OLVG in Amsterdam. Ook is ze oprichter en voorzitter 
van de commissie Collegiale Ondersteuning van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & 
Gynaecologie (NVOG).

Hoe ga je er als medisch specialist mee om als je iets ingrijpends meemaakt?
‘In 2014 heeft de NVOG een enquête gehouden onder haar leden over het effect van ingrijpende 
gebeurtenissen op de werkvloer. Er zijn natuurlijk veel manieren om ermee om te gaan, bijvoorbeeld 
door te sporten, afleiding te zoeken, of te praten met een psycholoog of familielid. Uit de enquête 
blijkt echter dat het merendeel van de gynaecologen grote waarde hecht aan collegiale opvang.’

Hoe kun je collega’s ondersteunen?
‘Vraag hoe het gaat, of wijs diegene op peer support. De ervaring is dat specialisten en aios – vaak uit 
schaamte – zelf geen hulp zoeken. Er zijn steeds meer afdelingen die collegiale commissies oprichten 
in het geval van calamiteiten. Zo heeft het OLVG twee coaches die gespecialiseerd zijn in collegiale 
ondersteuning. Daarnaast zie je dat het onderwerp ‘zorg voor elkaar’ steeds vaker op de agenda 
staat tijdens vakgroepvergaderingen. Een goede manier om het onderwerp bespreekbaar te maken.’
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FAQ en stappenplan 

Er kan onduidelijkheid bestaan of een onbedoelde gebeurtenis een calamiteit is of niet. Daarom heeft de 
Federatie de FAQ Melden onbedoelde gebeurtenissen en uitkomsten van zorg door medisch specialisten 
gemaakt. Deze FAQ (Frequently Asked Questions, een lijst met de meest gestelde vragen) biedt houvast 
bij een onbedoelde gebeurtenis of uitkomst van zorg. De complete FAQ – inclusief stappenplan – is te 
vinden via demedischspecialist.nl/openheidonverwachteuitkomsten.

Liesbeth Jansen is chirurgoncoloog en werkt in het UMCG. Ze 
kreeg te maken met twee tuchtzaken. Geen enkele klacht werd 
gegrond verklaard.

‘Tijdens mijn opleiding kreeg ik te 
maken met mijn eerste tuchtzaak. 
Dat die relatief simpele ingreep 
kon leiden tot een tweeënhalf jaar 
durende kwestie mét hoger beroep, 
bezorgde me veel stress. Ik besefte 
pas hoe zwaar het was geweest 
toen ik een paar jaar geleden 
opnieuw bericht kreeg van het 
medisch tuchtcollege. Het ging om 
een patiënt die was overleden aan 
het gevolg van een complicatie na 
de operatie. Bij het lezen van die 
brief moest ik huilen. Ik vond het 
afschuwelijk dat die patiënt was 
overleden en had er met collega’s 
al uitgebreid over gesproken. Maar 
ik was ook boos dat ik wéér zo’n 
langdurig proces moest doorlopen, 

dat wéér invloed zou hebben op 
mijn privéleven.’

Twijfel
‘Ook ging ik twijfelen aan mijn eigen 
handelen. Had ik een fout gemaakt? 
Ik wilde dit proces niet – zoals de 
vorige keer – alleen doorlopen 
en belde mijn toenmalige 
afdelingshoofd. De zaken waaraan 
ik twijfelde, waren volgens hem niet 
terecht. Ook collega’s steunden 
me. Van hen kreeg ik bovendien de 
ruimte om werktijd aan deze zaak te 
besteden, zodat ik mijn privéleven 
minder hoefde te belasten. Dat gaf 
lucht.
Mijn werk ben ik gewoon blijven 
doen. Wel was ik bij soortgelijke 

‘Dat ik het bespreekbaar kon 
maken, bood veel steun’

operaties angstiger om bepaalde 
stappen te zetten. Wat als dezelfde 
complicatie op zou treden? De 
eerste keer vroeg ik aan een 
collega of hij wilde kijken of ik alles 
goed had gedaan. Hij vond het 
geen enkel probleem. Dat begrip 
was zó prettig. In de periode 
daarna bleef ik onrustig tijdens 
dergelijke ingrepen, maar dat ving 
ik op door bepaalde handelingen 
dubbel te checken.’

Veel steun
‘Tijdens een complicatiebespreking 
met zestig collega’s beschreef 
ik mijn eigen casus en vertelde 
ik over de aanklacht bij het 
tuchtcollege. Het werd ijzig stil in 
de zaal. In de periode erna kreeg 
ik talloze reacties van collega’s die 
ook te maken hadden gehad met 
een klacht die veel effect op hen 
had gehad. Ik merkte dat men 
het prettig vond erover te praten. 
Andere collega’s vonden het goed 
dat ik het onderwerp bespreekbaar 
had gemaakt. Dat bood steun.’

Op weg helpen
‘Er speelt momenteel een 
derde kwestie, maar deze keer 
is een rechtsgang voorkomen. 
Ik heb inmiddels een aversie 
tegen het juridische proces dat 
in gang kan worden gezet bij 
een klacht, omdat verdriet de 
aanleiding is. Daarom heb ik 
met de commissie calamiteiten 
patiëntenzorg van het UMCG veel 
tijd gestoken in intern onderzoek 
en familiegesprekken. Anderen 
wil ik hetzelfde meegeven. Zelfs 
als het rouwproces van de familie 
misschien door het handelen 
van de arts is ontstaan, kun je als 
hulpverlener alsnog mensen op 
weg helpen.’ 

http://demedischspecialist.nl/openheid-onverwachte-uitkomsten

