
 

 

  

 

 

Conflictbeheersing in de 

operatiekamer: better safe 

than sorry. 

 
Een onderzoek naar het voorkomen en op 

constructieve wijze hanteren van conflicten, 

tussen operatiepersoneel, in de operatiekamer 

 

 

 

JADE VAN BATTUM 

S265667 

JADE.VABATTUM@GMAIL.COM 

 

 

 
 

mailto:jade.vabattum@gmail.com


 1 

 

 

 
INHOUDSOPGAVE 

 

1. Hoofdstuk 1: Inleiding ..................................................................................................... 3 

1.1. Conflict(communicatie) binnen de operatiekamer ...................................................... 3 

1.2. Onderzoeksdoel, methodologie en structuur ............................................................... 7 

2. Conflict in de OK: de oorzaken....................................................................................... 8 

2.1. Een conflict: definitie en verloop ................................................................................ 9 

2.2. De OK: een complexe omgeving vatbaar conflict ..................................................... 10 

2.3. Hoge werkdruk: tijd, stress, risicovol en complex .................................................... 11 

2.4. Hiërarchie en gezag in de medische wereld .............................................................. 12 

2.5. Beroepsautonomie ..................................................................................................... 13 

2.6. Diversiteit: gender, generatie en etniciteit ................................................................. 14 

2.6.1. Gender ................................................................................................................ 14 

2.6.2. Generatie ............................................................................................................ 16 

2.6.3. Etnische of culturele achtergrond ....................................................................... 17 

2.7. Tussenconclusie ......................................................................................................... 18 

3. Gevolgen van (onopgelost) conflict in de OK ............................................................... 18 

3.1. Inleiding ..................................................................................................................... 18 

3.2. Gevolgen voor patiënt, OK-personeel en de zorginstelling....................................... 19 

3.3. Tussenconclusie ......................................................................................................... 21 

4. Wetgeving en regelgeving: compliance in de zorg ....................................................... 21 

4.1. Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg ............................................................. 22 

4.1.1. Wkkgz: doelstellingen en verplichtingen ........................................................... 22 

4.1.2. Wkkgz: ‘goede zorg’ .......................................................................................... 22 

4.1.3. Handhaving van de Wkkgz ................................................................................ 24 

4.2. Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg ......................................... 25 

4.3. Regelgeving “chirurgie” ............................................................................................ 27 

4.4. Tussenconclusie ......................................................................................................... 28 

5. Mechanismen van conflicthantering in de luchtvaart: CRM, just culture en power 

with vs. power over .................................................................................................................. 29 

5.1. Inleiding ..................................................................................................................... 29 

5.2. Initiatieven zorg ......................................................................................................... 30 

5.3. Conflicthanteringsmechanismen binnen de luchtvaart .............................................. 31 



 2 

5.3.1. Crew Resource Management.............................................................................. 32 

5.3.2. Just culture .......................................................................................................... 35 

5.3.3. Power with vs. power over ................................................................................. 37 

5.4. Tussenconclusie ......................................................................................................... 40 

6. Preventief recht ter voorkoming van conflict in de OK.............................................. 40 

6.1. Inleiding ..................................................................................................................... 40 

6.2. Preventief recht: de beginselen en de rol van de jurist .............................................. 41 

6.3. Preventieve mechanismen ......................................................................................... 45 

6.4. Normatieve professionalisering en moreel beraad .................................................... 46 

6.4.1. Normatieve professionalisering .......................................................................... 46 

6.4.2. Moreel beraad ..................................................................................................... 49 

6.5. Een verkenning tot een preventief handelingskader voor de OK .............................. 50 

6.6. Handhaving van preventief handelingskader............................................................. 54 

6.7. Tussenconclusie ......................................................................................................... 56 

7. Conclusies en aanbevelingen ......................................................................................... 57 

7.1. Conclusies .................................................................................................................. 57 

7.2. Aanbevelingen ........................................................................................................... 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

1. Hoofdstuk 1: Inleiding  

 

1.1. Conflict(communicatie) binnen de operatiekamer 

 

Stel je voor, je ligt als patiënt op de operatietafel. Het operatieteam doet er alles aan om 

je van goede zorg te voorzien. Ze zorgen dat de hygiëne op orde is, dat ze gefocust zijn 

en de juiste medicijnen en operatiematerialen hebben klaarliggen. Ondanks de hoge 

werkdruk werkt het operatieteam goed samen. De operatie loopt voorspoedig en de sfeer 

in de operatiekamer (OK) is goed. Er wordt gepraat over van alles: over technische zaken 

rondom de operatie, de medische conditie van de patiënt, maar ook over alledaagse zaken, 

zoals de politiek. Uiteindelijk komt het gesprek over politiek uit op een beladen 

onderwerp: scheefgroei van lonen in de zorg. Op enig moment ontstaat er tussen het OK-

personeel een meningsverschil over de invulling van dit politieke vraagstuk. Na enige tijd 

transformeert het meningsverschil in een conflict. Er wordt geschreeuwd, gescholden en 

zelfs met operatiemateriaal gegooid. De enige die zich rustig houdt is de patiënt want die 

is immers onder narcose. De operatie ligt stil en de sfeer is compleet omgeslagen, dan 

beseft het team dat ze door moeten. De operatie wordt hervat, maar niemand kijkt elkaar 

meer aan en de communicatie is gebrekkig. Een van de assistenten ziet dat er een fout 

wordt gemaakt door de chirurg, maar durft intussen niks meer te zeggen. De schade: de 

patiënt is ontdaan van de verkeerde nier. 

 

Hoewel de bovenstaande casus fictief van aard is, is het overgrote deel ervan gebaseerd 

op casussen en onderzoeksresultaten uit de werkelijkheid.1 Conflict(communicatie) in de 

OK, tussen OK-personeel, is dus niet een puur theoretisch probleem. Bovendien is het 

geen nieuw probleem: conflicten (ten gevolge van communicatieproblemen) in de OK 

zijn van alle tijden. Ook conflicten die zo ver gaan dat de patiëntveiligheid in gevaar 

komt, met zelfs de dood tot gevolg. Enkele voorbeelden: in 1994 werden vier 

gynaecologen van het Elkerliek ziekenhuis in Helmond ontslagen na de dood van een 

tweeling, als gevolg van een “verziekte werksfeer”, aldus de Inspectie Gezondheidszorg 

(IGZ, publieke toezichthouder op onder andere de kwaliteit van zorg) destijds.2 In 2001 

 
1 Zie onder meer: Voormolen, NRC 2 juli 2018; Jones e.a., PNAS 2018, p. 7575-7580; Grenny e.a. 2005, p. 9; 

Weeda, NRC 19 november 2013; Volkskrant 24 november 1999. 
2 NRC 24 maart 1994.  
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overleed een baby in het Wilhelmina Kinderziekenhuis, onder meer door een ruzie tussen 

een hoogleraar en een later veroordeelde kindercardioloog.3 Tussen 2007 en 2012 leidde 

samenwerkings- en communicatieproblemen op de afdeling cardiochirurgie van het 

HagaZiekenhuis in Den Haag tot twee sterfgevallen.4 Een laatste voorbeeld is de tijdelijke 

sluiting van de afdeling spoedeisende hulp van het St. Jans Gasthuis in Weert in 2013 

vanwege een conflict tussen longartsen en anesthesiologen.5  

 

Er is pas sinds kort transparantie over het werk in de OK.6 De OK is dan ook pas recent 

onderwerp van onderzoek. Uit één van die recent verrichte onderzoeken blijkt dat de OK 

een plaats is waar regelmatig conflicten voorkomen.7 Zo blijkt dat meer dan de helft van 

de ziekenhuizen te maken heeft met specialisten die onderling ruziën.8 Samengenomen 

laten onderzoeken zien dat er nog veel te verbeteren valt op het gebied van communicatie 

en conflicthantering.9 Zo demonstreerde een grootschalig ethologisch onderzoek verricht 

aan de Emory University, dat een derde van de geregistreerde communicatie, 

conflictcommunicatie was.10 In 2,8 procent van de situaties was er sprake van conflict 

(bijvoorbeeld kortaf, snauwen), waarvan 2 procent ernstig conflict (bijvoorbeeld 

agressieve uitbarstingen en gooien met operatiemateriaal).11 Gedurende het onderzoek 

observeerde het onderzoeksteam het gedrag van het OK-personeel tijdens 200 operaties 

in drie verschillende Amerikaanse opleidingsziekenhuizen.   

 

Het was de eerste studie naar gedrag in de OK waarbij zorgprofessionals werden 

geobserveerd door gedragsonderzoekers. Voorgaande onderzoeken werden verricht aan 

de hand van vragenlijsten waarbij de zorgprofessionals over zichzelf moesten aangeven 

hoe ze zich gedragen, waardoor het minder betrouwbaar was. Ander onderzoek verricht 

door de Patiëntenfederatie Nederland, belangenbehartiger voor iedereen die zorg behoeft, 

liet zien dat bij ongeveer een vijfde van de deelnemers iets misging tijdens of rondom de 

 
3 Volkskrant 26 november 2002.  
4 Trouw 16 maart 2013.  
5 Zie Pronk, Medisch Contact 16 mei 2006. 

Voor andere gevallen, zie onder meer Zembla 14 januari 2016; Volkskrant 3 april 2014; Smit, Medisch Contact 

21 augustus 2012. 
6 Zie onder meer AMC 1 november 2018; Bouwen aan de Zorg 10 januari 2019; Oosterom, Trouw 18 april 2017. 
7 Jones e.a., PNAS 2018, p. 7575-7580. 
8 Pronk, Medisch Contact 16 mei 2006. 
9 Zie onder meer: Boehler e.a., Medical Education 2011; Boehler e.a., The American Journal of Surgery 2013; 

Arzola e.a., British Journal of Anaesthesia 2019; Espin e.a., Qual Saf Health Care 2004. 
10 Jones e.a., PNAS 2018, p. 7577; Espin e.a., Qual Saf Health Care 2004, p. 330. 
11 Jones e.a., PNAS 2018, p. 7577. 
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operatie, met name door gebrekkige communicatie en samenwerking. Voor meer dan 

driekwart van de deelnemers heeft het feit dat er iets misging in meer of mindere mate 

gevolgen gehad, zoals lichamelijk letsel, psychisch letsel of ongemak.12 Tot slot bleek uit 

onderzoek van het Nivel en het EMGO+ instituut naar zorggerelateerde schade, dat de 

potentieel vermijdbare schade en sterfte in de zorg tussen 2011/2012 en 2015/2016 gelijk 

was gebleven.13 Dit terwijl uit voorgaand onderzoek bleek dat er ruimte was voor 

verbetering. Met name op de afdeling chirurgie: meer dan de helft van de vermijdbare 

schade bleek gerelateerd te zijn aan een operatie.14 Volgens het meest recente rapport zijn 

er met name verbetermogelijkheden op het gebied van veiligheidscultuur, waaronder 

reflectie op eigen handelen, onderlinge communicatie, samenwerking in een 

multidisciplinair team en het creëren van resilience (aanpassingsvermogen professionals 

en veerkracht organisatieprocessen).15 Het rapport spreekt van een Nederland dat klaar is 

voor de doorontwikkeling van patiëntveiligheid,16 door te stellen dat  “[e]r moet worden 

gezocht naar effectievere verbetermogelijkheden”.17  

 

Het moge duidelijk zijn dat conflicten in de OK tussen OK-personeel verstrekkende 

gevolgen hebben voor de patiënten (zie hoofdstuk 3), waardoor er een noodzaak is om de 

conflicten te voorkomen of te hanteren. Hiertoe dienen ook de regelgevende kaders van 

kwaliteits- en veiligheidsvoorschriften die binnen de OK gelden, zoals de Wkkgz, Wet 

BIG en interne richtlijnen en protocollen van ziekenhuizen. 

 

De hierboven behandelde conflicten zouden mogelijk verder voorkomen of gehanteerd 

kunnen worden doormiddel van een verbetering van de communicatie en 

conflicthantering. Om dit te bewerkstelligen zijn inmiddels verschillende initiatieven van 

de grond gekomen.18 Een van deze recente initiatieven is de black box, die alle gegevens 

over de patiënt en wat er in de OK gebeurt registreert, om betere en veilige zorg te kunnen 

leveren.19 Daarnaast beschikt het AMC over OK13, een “proef-OK” waar medewerkers 

oefenen met crisissituaties, doorgaans geïnspireerd op een echte casus.20 Tot slot heeft de 

 
12 Patiëntenfederatie Nederland 2018, p. 22. 
13 Broekens e.a. 2017, p. 9 en 87. 
14 De Bruijne e.a. 2007, met name p. 40.  
15 Broekens e.a. 2017, p. 10 en 87. 
16 Broekens e.a. 2017, p. 10 en 87. 
17 Broekens e.a. 2017, p. 87. 
18 Zie onder meer: AMC 1 november 2018.; Quest 04/2016. 
19 AMC 1 november 2018 en par. 5.2 
20 Zie: Quest 04/2016. 
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accreditatiecommissie Nederlandse Federatie Medische Centra (NFU) onlangs het belang 

van conflictvaardigheden erkend door het Raamplan van verschillende zorgstudies aan te 

passen. Bij afstuderen wordt van zorgpersoneel verwacht dat zij competenties op het 

gebied van communicatie, conflicthantering, samenwerking en het verlenen van 

‘kwalitatieve’ en veilige ‘zorg’ bezitten.21 

 

Voor conflict(-communicatie) in de OK is momenteel dus aandacht en dan met name 

vanuit de zorg zelf. Ondanks het opstarten van verschillende initiatieven, lijkt er echter 

voor het op constructieve wijze hanteren en voorkomen van conflicten specifiek, nog (te) 

weinig aandacht. Volgens geïnterviewden uit het UMC is de theorie van conflicthantering 

makkelijk, maar de praktische toepassing ervan niet.22 Hierdoor is de dagelijkse praktijk 

hun leerschool: “[c]onflicthantering is learning by doing”23 en “[j]e leert het met schade 

en schande”.24 Enige training op het gebied van conflicthantering leidt er dus niet per se 

toe dat men in de praktijk uit de voeten kan met conflict.   

 

Kortom, er lijkt ruimte te zijn voor een verkennende analyse of er theorieën toegepast 

kunnen worden in de OK die conflict(communicatie) kunnen terugdringen, met als ultiem 

doel het vergroten van patiëntveiligheid. In veel andere sectoren van de samenleving 

maakt conflicthantering intussen onderdeel uit van de dagelijkse praktijk. Dit roept de 

vraag op welke van de gebruikte theorieën en methoden kunnen worden vertaald naar de 

OK. Met name enkele conflicthanteringsmechanismen die worden ingezet in de 

luchtvaart (Crisis Resource Management (CRM), just culture en de werksystemen van 

power with vs. power over) zijn door de gelijkenissen met het werk in de OK mogelijk 

toepasbaar binnen de OK. Daarvoor lijkt echter wel een cultuuromslag benodigd te zijn 

binnen de werkomgeving van de OK. De beginselen van het preventieve recht – en de 

daaruit voortvloeiende concepten zoals bijvoorbeeld de Juridische APK of moreel beraad 

– kunnen daar mogelijk behulpzaam bij zijn. Een preventief handelingskader zou 

handvatten kunnen bieden bij het voorkomen van conflict in de operatiekamer (en 

daaropvolgende eventuele juridische geschillen).  

 
21 Zie onder meer: Raamplan Artsenopleiding 2020, p. 9; en zie voor de Opleiding Verpleegkunde: ‘effectief 

communiceren’ onder ‘bekijk het studieprogramma van de propedeuse’ en ‘kwaliteits- en veiligheidszorg’ onder 

‘bekijk het studieprogramma van de hoofdfase’ op: https://www.loi.nl/n-3447-hbo-bachelor-opleiding-tot-

verpleegkundige-hbo-v.  
22 Van der Fluit 2015, p. 87. 
23 Van der Fluit 2015, p. 87. 
24 Van der Fluit 2015, p. 87. 

https://www.loi.nl/n-3447-hbo-bachelor-opleiding-tot-verpleegkundige-hbo-v
https://www.loi.nl/n-3447-hbo-bachelor-opleiding-tot-verpleegkundige-hbo-v
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Hierom staat in deze masterscriptie de onderzoeksvraag centraal:  

 

Welke elementen uit de theorie van conflicthantering en preventief recht zijn 

geschikt om conflicten tussen OK-personeel te voorkomen en waar nodig, op een 

constructieve wijze te hanteren om daarmee de operatiepraktijk meer in lijn te 

brengen eisen uit de wet zoals goede kwalitatieve zorg en patiënt veiligheid?  

 

1.2. Onderzoeksdoel, methodologie en structuur 

 

Het onderzoeksdesign heeft verschillende lagen en invalshoeken, waardoor er niet één 

specifieke onderzoeksmethode valt aan te wijzen. De bovenstaande onderzoeksvraag 

wordt namelijk beantwoord door gebruik van verschillende onderzoeksmethoden, 

waaronder (denk bijvoorbeeld aan gebruik van empirisch onderzoek uitgevoerd in de 

praktijk, maar ook aan juridisch-dogmatisch onderzoek in de parlementaire 

geschiedenis).25 In algemene zin is er sprake van een verkennend en (gedeeltelijk 

normatief) innovatief onderzoek. Er wordt namelijk gepoogd om bestaande disciplines 

(conflicthanteringsmechanismen en preventief recht) toe te passen binnen een 

werkomgeving (de OK) waar die disciplines nog niet uitgebreid worden ingezet. 

 

Het onderzoeksdoel richt zich dan ook op de beoordeling van de huidige praktijksituatie 

binnen de OK op het gebied van (conflict)communicatie. Het onderzoek evalueert deze 

situatie allereerst. Vervolgens richt het onderzoek zich op de vraag of elementen uit de 

theorie en praktijk van conflicthantering en preventief recht toepasbaar zijn en daarmee 

mogelijk effectief conflict in de OK kunnen voorkomen (of de kans op conflict kunnen 

verminderen). Dit alles met als einddoel dat dergelijke aanbevelingen uiteindelijk de 

patiëntveiligheid vergroten en daardoor de praktijk meer in lijn wordt gebracht met eisen 

uit de wet, zoals goede kwalitatieve zorg. Hieruit komt naar voren dat het onderzoek ook 

karakteristieken heeft van een evaluatief en normatief onderzoekskader.26 

 

In hoofdstuk 2 en 3 richt het onderzoek zich op kwalitatieve en kwantitatieve (literatuur) 

studies die zijn uitgevoerd in de praktijk- en wetenschappelijke richtingen van de zorg en 

 
25 Van Dijck 2018, p. 79, 84-85. 
26 Van Dijck 2018, p. 74-75. 
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conflicthantering. Het doel is om de probleemstelling (en noodzaak van het onderzoek) 

handen en voeten te geven door te laten zien dat de OK een omgeving is die vatbaar is 

voor conflict, wat ‘OK-specifieke’ oorzaken daarvan zijn, en als dergelijk conflict zich 

verwezenlijkt, wat de gevolgen daarvan zijn (zoals gevaar voor patiëntveiligheid). 

 

Vervolgens concentreert het onderzoek zich in hoofdstuk 4 op wetgeving(sgeschiedenis) 

en (juridische) literatuur, wat het juridisch-dogmatisch maakt.27 Het doel hiervan is  om 

het normerend kader weer te geven: welke wettelijke kaders zijn er om de patiënt 

veiligheid te waarborgen, wat is de ruimte voor nieuwe initiatieven binnen die normen en 

hoe worden de normen gehandhaafd?   

 

Ten slotte, is er in hoofdstuk 5 en 6 sprake van een ontwerpend onderzoek, waarbij 

gebruik wordt gemaakt van kwalitatieve en kwantitatieve (literatuur) studies in theorie en 

praktijk over conflicthantering en preventief recht.28 Allereerst wordt onderzocht welke 

conflicthanteringsmechanismen uit de luchtvaart toepasbaar zijn binnen de OK 

(hoofdstuk 5). Vervolgens richt het onderzoek zich op de vraag welke mogelijke 

concepten, principes en gedachtes van preventief recht behulpzaam zouden kunnen zijn 

om conflict binnen de OK terug te dringen (hoofdstuk 6). Deze concepten worden op 

normatief verkennende wijze in het eerder geschetste perspectief van de praktijk 

geplaatst, door te beoordelen welke van de bovenstaande theoretische concepten mogelijk 

op een effectieve wijze toegepast zouden kunnen worden op de probleemschets uit de 

praktijk. Het doel is daarbij om tot aanbevelingen te kunnen komen voor een systeem dat 

allesomvattend is: via de route van preventief recht verdere inpassing van 

conflicthanteringsmechanismen binnen de werkomgeving van de OK. Er wordt 

afgesloten met een conclusie en aanbeveling. 

 

2. Conflict in de OK: de oorzaken 

 

In dit hoofdstuk staat de vraag centraal: “waarom vinden er conflicten plaats in de OK 

tussen OK-personeel?” De antwoorden vormen de basis voor de hoofdstukken die hierop 

volgen. Als de oorzaken voor (onopgelost) conflict namelijk bekend zijn, kunnen er 

oplossingen worden aangedragen voor de schadelijke gevolgen van het daaruit 

 
27 Van Dijck 2018, p. 84-85. 
28 Van Dijck 2018, p. 60-61. 
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voorgekomen conflict vanuit de elementen van conflicthantering en preventief recht, 

zodat de voedingsbodem voor een conflict in de OK tot een minimum kan worden 

beperkt. Voordat de oorzaken van conflict in de OK worden besproken, behandelt de 

komende paragraaf wat er (in deze scriptie) wordt verstaan onder een conflict. 

 

2.1. Een conflict: definitie en verloop 

 

In algemene zin verwijst conflict naar botsingen, fricties of tegenstellingen tussen 

personen, groepen of andere sociale entiteiten.29 De mogelijkheid op conflict is bij 

samenwerking continu aanwezig en kan variëren van kleine onenigheid en 

meningsverschillen, tot botsing van persoonlijkheden of agressieve uitspattingen, 

inclusief fysieke confrontaties.30 Er is geen algemeen geaccepteerde definitie van 

conflict. Er is wel een scala aan definities (afgestemd op specifieke situaties).31 Om een 

conflict binnen een complexe en hoge risico-omgeving zoals de OK32 gemakkelijk 

herkenbaar te maken, wordt de volgende eenvoudige definitie voorgesteld:  

 

“Er is sprake van een conflict tussen twee partijen (personen of groepen), indien 

ten minste één van beiden zich ergert of gehinderd voelt door de ander.”33  

 

Op deze manier kan een operatieteam zo veel mogelijk tijd en aandacht besteden aan de 

operatie zelf, in plaats van aan het bepalen of er sprake is van een conflict.  

 

Daarnaast is het noodzakelijk dat een operatieteam weet hoe een conflict doorgaans 

verloopt. Op deze manier kan een operatieteam een conflict nog beter en zo vroeg 

mogelijk (h)erkennen, met als doel het voorkomen van verdere escalatie. Met conflict 

wordt hier bedoelt: escalatie van een conflict dat al aan de gang is (dit hoeft overigens 

niet te betekenen dat het conflict al geëscaleerd is – zie onderstaande figuur). Met 

 
29 Van der Fluit 2015, p. 49. 
30 Katz, Journal of Clinical Anesthesia 2007, p. 153. 
31 Van der Fluit 2015, p. 49; Zwart-Hink, Verdieping CMO: College 2 Communicatie en conflict (deel 2) 2020, 

p. 7.  
32 Zie par. 2.2. 
33 Voor een uitgebreide behandeling Van deze definitie (en daarmee de bron waaraan de definitie is ontleend), 

zie Giebels & Euwema 2016, p. 23-28.  
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‘escalatie’ wordt dus het verloop van een conflict aangetoond, dat bestaat uit drie fasen, 

waaronder 1) beginnend conflict, 2) sweet spot of conflict en 3) geëscaleerd conflict:34 

 

 

 

Hoewel er verschillende theorieën zijn die het verloop van een conflict inzichtelijk 

maken, is het bovenstaande model – gezien de complexe werkomgeving van de OK – 

gekozen vanwege de eenvoud (het bestaat slechts uit 3 fasen) en het snelle bereiken van 

een geëscaleerd conflict – namelijk bij stap 3.35  

 

2.2. De OK: een complexe omgeving vatbaar conflict 

 

In de OK kan tussen ieder van het operatiepersoneel conflict ontstaan: bijvoorbeeld tussen 

chirurg en assistent-chirurg, tussen chirurg en anesthesist of tussen het gehele 

operatieteam. Ondanks dat opereren in de kern draait om samenwerken, en conflicten 

daarmee nooit helemaal kunnen worden uitgesloten, is er in de OK een verhoogde kans 

op conflict tussen personeel. Er is namelijk sprake van een complexe en risicovolle 

werkomgevingen, waar onder hoge druk en in stressvolle situaties wordt gewerkt.36 Op 

zichzelf zijn meningsverschillen in de OK niet problematisch en kunnen zelfs leiden tot 

betere samenwerking en werkprestaties. Zo kan er een beter begrip van een taak en 

verbetering van groepsbesluitvormingsprocessen intreden.37 Door een verschil in 

informatie, normen en waarden, functies, ervaringen, interesses en doelen, kan het 

 
34 Dit model is ontleend aan Van der Fluit 2015, p. 50. 
35 Van der Fluit 2015, p. 50. 

Een veelgebruikte (en vergelijkbare, maar complexere) theorie over escalatie van conflict is de escalatieladder 

van Friedrich Glasl, zie hiervoor uitgebreid Glasl 1999, p. 83-106; Brenninkmeijer 2017, p. 61. De eerste twee 

hoofdfasen van de escalatieladder van Glasl vertonen gelijkenissen met het model van Van der Fluit 
36 Zie onder meer: Katz, Journal of Clinical Anesthesia 2007, p. 153; Attri e.a., Saudi J Anaesth.  2015, p. 457. 
37 Lowry, Clin Colon Rectal Surg. 2013, p. 260. 
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meningsverschil echter leiden tot een interpersoonlijk conflict.38 Dergelijk conflict kan 

negatieve gevolgen hebben voor de samenwerking, met als mogelijk gevolg dat de 

patiëntveiligheid in gevaar komt.39 Het verhoogde risico op meningsverschillen, en 

mogelijk daaropvolgend conflict, vindt zijn oorzaak in verschillende kernmerken van 

(samen)werken in de OK. Onderstaande paragrafen geven een (niet-limitatieve) 

opsomming van veelgenoemde oorzaken uit de (praktijk)literatuur, die aanleiding vormt 

en perspectief biedt voor onderzoek. 

 

2.3. Hoge werkdruk: tijd, stress, risicovol en complex 

 

Een eerste kenmerk van (samen)werken in de OK dat als een voedingsbodem voor 

conflict werkt is de werkdruk. Deze ligt hoog in de OK. Dermate hoog dat de continuïteit 

van de operatieve zorg in Nederland, alsmede de patiëntveiligheid onder druk staat. OK-

personeel ervaart het werk op de OK als emotioneel en fysiek zwaar.40  

 

Chirurgie staat dan ook bekend als een onrustig beroep met en hoge werkbelasting.41 De 

redenen voor de ervaren hoge werkdruk: langdurende operaties, tijdsdruk, onregelmatige 

(nacht)diensten, (structureel) overwerken, fysieke belasting en de complexiteit van het 

werk (onder andere als gevolg van toenemende wet- en regelgeving en technische en 

farmaceutische innovaties).42 Volgens zorgpersoneel beïnvloeden al deze aspecten hun 

vermogen om op de juiste manier voor patiënten te zorgen.43 

 

Als gevolg van de hoge werkbelasting geeft OK-personeel aan met stressklachten te 

kampen.44 Dit is problematisch omdat stress een aanslag vormt op het mentale vermogen: 

het geheugen werkt minder, dingen worden sneller over het hoofd gezien, wat iemand 

zegt dringt minder goed door.45 Conflicten en (als gevolg daarvan) fouten liggen hierdoor 

op de loer, wat op zijn beurt weer een gevaar vormt voor de patiëntveiligheid.46  

 
38 Katz, Journal of Clinical Anesthesia 2007, p. 153. 
39 Zie hoofdstuk 3. 
40 Resultaten enquête ‘Werkbeleving op de OK’, p. 6-8. 
41 Zie onder meer: Buiter e.a. 2018, p. 2.; Resultaten enquête ‘Werkbeleving op de OK’, zie met name p. 6-7; 

Nationale a(n)ios enquête ‘Gezond en veilig werken’ 2020, p. 12.  
42 Zie onder meer: Nationale a(n)ios enquête ‘Gezond en veilig werken’ 2020; NOS 3 januari 2021;  
43 Leclaire, NRC 8 september 2018.   
44 ‘Werkbeleving op de OK’, p. 7; Twillert, Medisch Contact 17 augustus 2017.  
45 Lubberding e.a. 2008, p. 17 en 9. 
46 Jones e.a., PNAS 2018; Lubberding e.a. 2008, p. 17.  

https://nos.nl/artikel/2362955-medisch-specialisten-in-opleiding-haken-af-door-werkdruk-het-was-structureel
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2.4. Hiërarchie en gezag in de medische wereld 

 

Een tweede kenmerk van (samen)werken in de OK dat werkt als een katalysator voor 

conflict, is de hiërarchische structuur in professionele werkverhoudingen. In de 

zorgsector is er sprake van een sterke traditionele hiërarchie. Deze ontwikkeling vangt al 

aan bij de opleiding van zorgpersoneel binnen een ziekenhuis, waar de hiërarchie sterk 

aanwezig is, aangezien ervaring, medische expertise en senioriteit de rangorde binnen een 

groep bepalen.47   

 

Met name bij de chirurgie blijken een sterke hiërarchie en machocultuur aanwezig te 

zijn.48 Vanwege het lange opleidings- en werktraject van chirurgen en anesthesisten en 

de daarbij aangeleerde kwaliteiten staan zij in een afhankelijke relatie tegenover lager 

gerangschikte zorgprofessionals. Het gevolg is dat de specialisten veel gezag en status 

genieten waardoor ze hoog in de hiërarchie staan.49  

 

Hoewel hiërarchie in de OK functioneel van aard kan zijn (het structureert bijvoorbeeld 

een operatieproces), kan het ook tot conflict leiden en dysfunctioneel zijn. Zo bleek 

tijdens grootschalig buitenlands onderzoek dat conflict binnen de OK voornamelijk van 

boven naar beneden in de hiërarchie werd geïnitieerd tussen individuen die verschillende 

'rangen' uit elkaar stonden.50 Ook uit Nederlands onderzoek blijkt dat er in sommige 

gevallen een relatie is tussen bepaalde karakteristieken van de medische groep (zoals 

hiërarchie, gezag en het niet durven tegenspreken van bepaalde leidinggevenden) en 

conflicten die een bedreiging vormen voor het functioneren van de groep.51 

 

De hiërarchie in de OK ziet er in de basis doorgaans als volgt uit. De arts-chirurg leidt de 

werkzaamheden, bijgestaan door een assistent-chirurg. Zij worden ondersteund door de 

anesthesist, een operatieverpleegkundige en een omloopverpleegkundige. De meeste 

 
Verder blijkt uit onderzoek dat voor elke 10 minuten die een operatie langer duurt het coöperatief gedrag onder 

het operatiepersoneel met 4.9 % afneemt, zie Jones e.a., PNAS 2018, p. 7578. 
47 Lange e.a. 2011, p. 2., met verwijzing naar Witman 2008 (zie o.a. par. 1.3.6).  
48 Voor constatering Van de hiërarchische cultuur in de Nederlandse operatiekamers, zie onder meer Lange in: 

Weeda, NRC 19 november 2013.  
49 Witman 2008, zie o.a. par. 1.3.6. 
50 Jones e.a., PNAS 2018, Abstract.  
51 Witman 2008, zie o.a. par. 4.2.4 en 5.2. 
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conflicten beginnen top-down binnen deze structuur.52 Dergelijke verticale conflicten 

(ten gevolge van ontevredenheid over elkaars werk of hiërarchie) lijken in ziekenhuizen 

vaker voor te komen dan horizontale. In dit verband wordt er ook wel gesproken van een 

‘oerconflict’, aangezien het om een spanning tussen hoog en laag gaat.53  

 

2.5. Beroepsautonomie 

 

Een derde kenmerk van (samen)werken in de OK waar conflict vaak zijn grondslag in 

vindt is de ‘beroepsautonomie’ van de medewerkers in de OK. Beroepsautonomie houdt 

in de zorg kort gezegd in: de beslissingsruimte voor de arts (in de OK de chirurg en 

anesthesist) om op basis van wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen naar 

beste kunnen de individuele patiënt de beste zorg te leveren.54 

 

In de opleiding tot arts wordt het belang van de klinische ervaring en de persoonlijke 

verantwoordelijkheid van de individuele arts al benadrukt.55 Vaardigheden op het gebied 

van ‘samenwerking’ of ‘leiderschap’ hoefde men na afronding van de opleiding niet te 

bezitten.56 Door ontwikkelingen in de zorg zijn in het huidige Raamplan Artsenopleiding 

recent wel heteronome eindkwalificaties opgenomen die onder meer zijn gericht op 

samenwerking, communicatie en leiderschap. Dit duidt aan dat zorgpersoneel dergelijke 

kwaliteiten dienen te bezitten.57 Omdat een groot deel van de werkzame artsen echter nog 

opgeleid is onder het oude curriculum, ligt het in de rede dat deze artsen nogal altijd veel 

waarde hechten aan de eigen beroepsautonomie.  

 

De veranderingen in het werkdomein komen duidelijker naar voren als we nader kijken 

naar de huidige werkverhoudingen binnen de ziekenhuizen. Zo nemen verpleegkundigen 

steeds meer taken over van artsen. De professionaliseringsslag is gericht op autonomie 

en controle, en werkt onafhankelijkheid in de hand. Hiermee is dan ook de verhouding 

tussen zorgpersoneel (verpleegkundigen en specialisten) veranderd, met als gevolg dat 

intussen ook andere zorgprofessionals beroepsautonomie bezitten.58 Vervolgens hebben 

 
52 Jones e.a., PNAS 2018, p. 7578.  
53 Van der Fluit 2015, p. 74, 88, met verwijzing naar Mastenbroek 2008. 
54 KNMG 10 juni 2020; Cramer-Cornelissens 2002, p. 52; Witman 2008, zie o.a. par. 1.3.6.  
55 Hulst 2002, p. 439-440.  
56 Lange e.a., p. 2.  
57 Raamplan Artsenopleiding 2020, p. 6-9. 
58 Rose, Nursing in Critical Care 2011.  
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zij behoefte aan respect en erkenning van artsen.59 Verpleegkundigen zijn daarentegen 

wél meer gericht op het geven van allesomvattende zorg, waarbij samen met de artsen 

beslissingen genomen moeten worden, en zien de waarde hiervan in om te kunnen komen 

tot het leveren van betere zorg. In contrast zijn artsen meer technisch getraind met de 

focus op genezen en zien vanuit hun sterke eigen beroepsautonomie het belang van 

samenwerking en het gezamenlijk nemen van beslissingen minder in.60 Daarmee kan er 

door deze complexe werkomgeving met verschillende vormen van beroepsautonomie en 

visies op samenwerking sprake zijn van een obstakel voor effectieve samenwerking, met 

conflict(communicatie) tot gevolg.61   

 

2.6. Diversiteit: gender, generatie en etniciteit 

 

Een ander kenmerk van (samen)werken in de OK waardoor er mogelijk een verhoogd 

risico is op conflict, is (een gebrek aan) ‘diversiteit’62 onder het operatiepersoneel. 

Verder lijkt de kans op conflicten groter te worden naarmate er in een organisatie sprake 

is van een zogenaamde monocultuur, waarbij een dominant patroon eenzijdig wordt 

opgelegd.63  Hoewel er doorgaans diverse generaties werkzaam zijn in operatieteams, 

ontbreekt het aan etnische en culturele diversiteit en zijn het witte mannen in witte jassen 

(lees: de chirurgen) die uitmaken hoe het eraan toe gaat in de OK.64  

 

2.6.1. Gender 

 

Hoewel er steeds meer chirurgen vrouw zijn in Nederland, was in 2019 64 procent 

man.65 Uitschieters vormden onder andere de specialismen neurochirurgie waar 14 

procent vrouw was en orthopedie, waar 13 procent vrouw was.66  

 
59 Matziou e.a., Journal of Interprofessional Care 2014, p. 526-527. 
60 Tang e.a., International Nursing Review 2013. 
61 San Martín-Rodríguez e.a., Journal of Interprofessional Care 2005. 
62 Hoezeer diversiteit een breed begrip is waar veel kan onder worden geschaard, wordt er in deze masterscriptie 

onder verstaan: een verscheidenheid in gender, generatie en etnische of culture achtergrond. 
63 Bontekoning 2007, p. 95. 

Een ‘monocultuur’ is een cultuur die (bijna) niet vermengd is met elementen van andere culturen, zie:  

https://www.Vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/monocultuur#.YREiedMzZQI. 
64 Levi, Medisch Contact 8 juli 2020. 

Zie verder de onderzoeken inclusief cijfers in de verschillende paragrafen die volgen. Hoewel sommige cijfers 

over medisch specialisten gaan en dus niet over chirurgen specifiek, vallen chirurgen onder medisch specialist en 

is interpretatie mogelijk.  
65 Hoofdrapport ‘Capaciteitsplan 2021-2014’, p. 6. 
66 Hoofdrapport ‘Capaciteitsplan 2021-2014’, p. 6. 

https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/monocultuur#.YREiedMzZQI
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Uit evolutionaire modellen blijkt dat binnen dezelfde sekse rivaliteit groter is. Dit komt 

doordat status binnen de eigen sekse zwaarder weegt.67 In de praktijk betekent dit dat 

de eigen positie wordt onderstreept, met name tegenover het eigen geslacht, met als 

gevolg dat conflicten op de loer liggen.68 Genderdiversiteit binnen een operatieteam is 

dus gewenst, om ervoor te zorgen dat de coöperatie hoog is (en daarmee het risico op 

conflict lager). 

 

Internationaal onderzoek toont het belang van genderdiversiteit, en de nuance daarin, 

binnen de OK aan. In algemene zin bleek dat disciplines met grotere gendergelijkheid 

onder het aanwezige operatiepersoneel (dus de aanwezige chirurg(en) en het overige 

personeel) vaker conflict hadden.69 De resultaten toonden namelijk aan dat de 

waarschijnlijkheid op coöperatieve communicatie afnam, wanneer het percentage 

mannen in de OK toenam, met name als meer dan de helft van de aanwezige personen 

bestond uit mannen.70 Verder bleek uit de resultaten dat coöperatie binnen de OK hoger 

was wanneer het geslacht van de aanwezige chirurg(en) tegengesteld was aan het 

dominante geslacht onder de rest van het operatiepersoneel. Een tegengesteld effect 

vond plaats wanneer het geslacht van de aanwezige chirurg(en) en het dominante 

geslacht onder de rest van het operatiepersoneel hetzelfde was. Dit effect leek sterker 

voor mannen dan voor vrouwen.71 Dit effect was duidelijk te zien op de verschillende 

chirurgische afdelingen. De afdeling gynaecologie72 had de beste samenwerking had en 

het minste conflict, aangezien op deze afdeling het percentage mannelijke chirurgen én 

mannen (onder het gehele team van operatiepersoneel) in de OK het laagste was.73 In 

tegenstelling had de afdeling hartchirurgie74 het hoogste percentage mannelijke 

 
67 Jones e.a., PNAS, p. 7575, 7579.  
68 Zie onder meer: Jones e.a., PNAS, p. 7575, 7579.; Van Der Fluit 2015, p. 74 met verwijzing naar Mastenbroek 

2008. 
69 Jones e.a., PNAS 2018, p. 7578. 
70 Jones e.a., PNAS 2018, p. 7578 en Fig. 2. 
71 Jones e.a., PNAS 2018, p. 7578 en Fig. 3. 
72 Mogelijk zijn de resultaten uit internationaal onderzoek ook te vertalen naar Nederland, aangezien in 

Nederland 63% van de specialisten van de afdeling “Obstetrie en gynaecologie” vrouwelijk is, zie Hoofdrapport 

‘Capaciteitsplan 2021-2014’, p. 6. 
73 De afdeling gynaecologie was met 66,6% de afdeling met de grootste hoeveelheid samenwerkende 

communicatie (en dus het minste conflict), zie Jones e.a., PNAS 2018, p. 7578 en Fig. S2. 
74 Mogelijk zijn de resultaten uit internationaal onderzoek ook te vertalen naar Nederland, aangezien in 

Nederland 12% Van de specialisten Van de afdeling “Cardio-thoracale chirurgie” vrouwelijk is, zie 

Hoofdrapport ‘Capaciteitsplan 2021-2014’, p. 6. 
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chirurgen én mannen (onder het gehele team van operatiepersoneel) in de OK.75 Deze 

afdeling had het laagste percentage coöperatieve communicatie en het hoogste 

percentage conflict.76 Kortom, de gendersamenstelling van het operatiepersoneel kan 

een belangrijke invloed hebben op de mate waarin er risico is op conflict.  

 

2.6.2. Generatie 

 

Vandaag de dag zijn er doorgaans vier generaties professionals werkzaam in een 

organisatie, wat volgens “generatie-experts” leidt tot intergenerationele dynamiek op de 

werkvloer, ook in de zorg.77 Deze vier generaties hebben ieder hun unieke 

eigenschappen, drijfveren, overtuigingen, behoeften, en denk- en werksystemen.78 De 

zogeheten ‘generatiedynamiek’ die hieruit voorkomt biedt kansen, aangezien er veel 

vakkennis en ervaring op de werkvloer staat. Daarentegen kunnen generatieverschillen 

op het gebied van opvattingen, waarden en gedrag een bron vormen van misverstanden 

en botsingen.79 Het gevolg daarvan is een verhoogde kans op ‘generatieconflicten’.80  

Een voorbeeld van een generatieconflict is het geval waarbij een groep jonge artsen pleit 

voor een cultuuromslag in de zorg, waarbij wordt gewerkt vanuit een functionele 

hiërarchie.81 Om ‘generatieconflicten’ te voorkomen zijn nieuwe vormen van 

samenwerking nodig. Om dit te realiseren is inzicht in generatiedynamiek en de 

mogelijk daaruit voortvloeiende generatieconflicten van essentieel belang.82  

 

Omdat de samenstelling van een operatieteam niet vaststaat, kan het aantal generaties 

per operatie verschillen. De gemiddelde leeftijd van een chirurg is 37 jaar83, van een 

anesthesist 49 jaar84, van een assistent-chirurg 50 jaar85, en van de verpleegkundigen is 

19,1 procent tussen de 30-40 jaar en 17,1 procent onder de 30 jaar86. Deze 

 
75 Jones e.a., PNAS 2018, p. 7578. 
76 De afdeling hartchirurgie was met ongeveer 50% een Van de afdelingen met de minste hoeveelheid 

samenwerkende communicatie (en dus het meeste conflict: rond de 4%), Jones e.a., PNAS 2018, p. 7578 en Fig. 

S2. 
77 Bontekoning, p. 6; Huijsman 2013, p. 10. 
78 Zie onder meer: Huijsman 2013, p. 18; Alias e.a., Psychology and Education 2020.  
79 Bontekoning 2007, p. 95.  
80 Zie onder meer Karp e.a., Gestalt Review 2001; Heuvel, Tijdschrift Voor Gerontologie en Geriatrie 2010. 
81 Zie: https://dejongedokter.nl/over-ons/  
82 Huisman, Skipr 20 december 2013. 
83 Alhoewel verouderd, geeft het rapport een duidelijke inschatting, zie Hingstman & Velden 2003, p. 39. 
84Zie: https://www.knmg.nl/web/file?uuid=972c0d8d-4a02-4b22-8b51-579801edaf87&owner=5c945405-d6ca-

4deb-aa16-7af2088aa173&contentid=1551.  
85 Blom e.a 2009, p. 9. 
86 Zie: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/19/drie-keer-zoveel-verpleegkundigen-als-artsen.  

https://dejongedokter.nl/over-ons/
https://www.knmg.nl/web/file?uuid=972c0d8d-4a02-4b22-8b51-579801edaf87&owner=5c945405-d6ca-4deb-aa16-7af2088aa173&contentid=1551
https://www.knmg.nl/web/file?uuid=972c0d8d-4a02-4b22-8b51-579801edaf87&owner=5c945405-d6ca-4deb-aa16-7af2088aa173&contentid=1551
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/19/drie-keer-zoveel-verpleegkundigen-als-artsen
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verscheidenheid aan generaties gegeven in combinatie met het inzicht rondom 

generatieconflicten in teamverband, leidt ertoe dat er men bedacht moet zijn op 

eventuele verhoogde kans op conflict binnen de OK.   

 

2.6.3. Etnische of culturele achtergrond 

 

Exacte cijfers over culturele/etnische diversiteit in de OK zijn moeilijk te achterhalen. 

Cijfers over medisch specialisten daarentegen zijn – ondanks licht gedateerd – 

gemakkelijker vindbaar. Van alle artsen in opleiding had 30 procent een niet-

Nederlandse achtergrond (wat betekent dat hij of zij zélf of ten minste één ouder niet in 

Nederland is geboren).87 Van de medisch specialisten werkzaam in 2012 had 2 tot 4 

procent een andere culturele achtergrond dan de Nederlandse. Voor de arts-assistenten 

ging het om 5 tot 7 procent.88 

 

Er lijkt dus onder medisch specialisten sprake te zijn van een gebrek aan culturele 

diversiteit. Traditioneel bezien zijn ziekenhuizen organisaties waarbij het voor culturele 

minderheden en voor bijvoorbeeld vrouwen en mensen uit minder bevoorrechte 

sociaaleconomische milieus als professional lastig is om binnen te komen. Ook in 

Nederland is er binnen de ziekenhuisinstellingen een gebrek aan culturele en etnische 

diversiteit.89  

 

In dit licht is onderzoek van belang waaruit blijkt dat gemengde teams waarbij ten 

minste de meerderheid van het team verschillende etnische achtergronden heeft, beter 

presteren.90 Bovendien kan een gebrek aan etnische of culturele diversiteit 

consequenties hebben voor de sociale aansluiting van niet-Nederlandse OK-leden bij de 

rest van het operatieteam en de overige werknemers op de afdeling, en de waardering 

van hun kwaliteiten door collega’s en opleiders. Dit kan een bredere weerslag hebben 

op de sfeer en samenwerking op afdelingen en dus mogelijk een voedingsbodem zijn 

voor conflict onder operatiepersoneel.91  

 

 
87 Abma e.a. 2012, p. 5.  
88 Abma e.a. 2012, p. 6.   
89 Leyerzapf 2019, p. 13-16. 
90 Hoogendoorn 2013, p. 50; Rock, Harvard Business Review 4 november. 
91 Abma e.a. 2012, p. 67-69, met verwijzing naar onder meer Sue e.a., American Psychologist 2007.  
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2.7. Tussenconclusie 

 

De oorzaken voor conflict tussen OK-personeel binnen de OK vinden dus hun grondslag 

in een brede reeks kenmerken van (samen)werken in complexe organisaties. Een deel 

van deze kenmerken is eigen aan de OK (en daarmee mogelijk problematisch voor elke 

OK in Nederland), zoals chirurgen die bepalen hoe het eraan toegaat in de OK en 

daarmee een monocultuur creëren waarbij dominant en eenzijdig een patroon wordt 

opgelegd. Een ander deel van de oorzaken is in de omgeving van de OK van groot 

belang maar niet specifiek eigen aan het (samen)werken in de OK (en daarmee dus niet 

per se problematisch voor elke OK in Nederland), namelijk een gebrek aan culturele of 

etnische diversiteit of een gebrek aan genderdiversiteit binnen de samenstelling van een 

team van operatiepersoneel.   

 

Conflicten zijn, ongeacht de oorzaken, mentaal en fysiek belastend voor 

operatiepersoneel en kunnen daardoor eventuele schadelijke gevolgen hebben voor de 

patiënten, operatiepersoneel en zorginstellingen. Deze gevolgen staan centraal in 

komend hoofdstuk. 

 

3. Gevolgen van (onopgelost) conflict in de OK 

 

3.1. Inleiding 

 

In dit hoofdstuk staat de vraag centraal: “wat zijn de (negatieve) gevolgen van 

(onopgelost) conflict binnen de OK voor de verschillende actoren?” De antwoorden 

vormen de basis voor de hoofdstukken die hierop volgen door de de (onopgeloste) 

gevolgen van conflict te beschrijven en daarmee te verduidelijken waarom er grote 

noodzaak is, en waarom de zorg gebaat is, bij het op constructieve wijze hanteren van 

conflicten en het voorkomen van conflicten in de OK  

 

Hoewel conflicten onafwendbaar zijn in een spanningsveld als de OK en een 

constructief deel van samenwerking kunnen vormen, worden conflicten niet altijd als 

dusdanig (h)erkend.92 Conflicten in de OK kunnen echter de patiëntveiligheid in gevaar 

 
92 Janss e.a., Medical Education 2012.  
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brengen, met als mogelijk gevolg het intreden van (potentieel) vermijdbare schade.93  

Zowel voor de patiënt(veiligheid), als voor het operatieteam en de zorginstelling zelf.   

 

3.2. Gevolgen voor patiënt, OK-personeel en de zorginstelling 

 

Voor de patiënt zijn de gevolgen van conflict zeer ingrijpend, namelijk het in gevaar 

komen van de eigen gezondheid waarbij met name aan letselschade moet worden 

gedacht.94 Er zijn verschillende praktijkvoorbeelden van fouten gemaakt in de OK als 

gevolg van conflict(communicatie), die hebben geresulteerd in fysieke en/of psychische 

letselschade.95 Zo blijkt uit een onderzoek dat bij meer dan driekwart van de deelnemers  

een fout tijdens de operatie in meer of mindere mate gevolgen heeft gehad zoals 

lichamelijk letsel, psychisch letsel en/of ongemak.96  

 

Indien een patiënt als gevolg van een medische fout97 letsel heeft opgelopen, kan de 

patiënt uiteenlopende en verschillende conflictoplossingsprocedures doorlopen.98 Deze 

procedures kunnen allen als belastend kunnen worden ervaren, des te meer omdat het 

bovenop het medische traject komt wat voor veel patiënten een gevoelige kwestie is. 

Het starten van een juridische procedure, waarin schadevergoeding wordt gevorderd van 

de desbetreffende zorginstelling en/of arts, is het meest belastend.99 Het gaat namelijk 

om een langdurig, onzeker, onvoorspelbaar en kostbaar traject.100 Daarnaast ervaren 

patiënten het ook als belastend (en herstel-belemmerend) omdat er in 

letselschadeprocedures weinig aandacht is voor immateriële behoeften, zoals 

geïnformeerd worden over de fout en schadebeperking, excuses van en het tonen van 

medeleven door de zorgverlener, het nemen van verantwoordelijkheid door de 

 
93 Jones e.a., PNAS 2018, p. 7575, 7579.; Broekens e.a. 2017, p. 9-10. 
94 Zie onder meer: Broekens e.a. 2017, zie voor eenvoudige duiding van het rapport de tabel, categorie ‘medisch 

specialisten’; zie ook https://fondsslachtofferhulp.nl/statistieken-medische-incidenten/; Rapport meldactie ‘Uw 

operatie: wat ging goed en wat kon beter’, p. 22. 
95 Zie par. 1.1; zie verder onder meer Broekens e.a. 2017; https://fondsslachtofferhulp.nl/statistieken-medische-

incidenten/.  
96 Rapport meldactie ‘Uw operatie: wat ging goed en wat kon beter’, p. 22. 
97 Voor inhoud van het begrip medische fout, zie https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/Medische-fout.  
98 Zie ‘Stroomschema klachtmogelijkheden’. 
99 Laarman, TVP 2019, p. 70. 
100 De Meere e.a. 2018, p. 23-25, 29, 42-44; Smeehuijzen e.a. 2013, p. 95; Akkermans e.a., TVP 2007, p. 106-

107.   

https://fondsslachtofferhulp.nl/statistieken-medische-incidenten/
https://fondsslachtofferhulp.nl/statistieken-medische-incidenten/
https://fondsslachtofferhulp.nl/statistieken-medische-incidenten/
https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/Medische-fout
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zorgverlener en ten slotte de erkenning dat er een fout is gemaakt. Dit terwijl uit 

onderzoek blijkt dat betrokkenen daar wel behoefte aan hebben.101  

 

Slecht gehanteerde conflicten raken ook het operatiepersoneel. Veelvoorkomende 

gevolgen die worden genoemd zijn een toename van negatieve emoties (zoals 

bijvoorbeeld frustratie, angst, woede en verdriet), stress, ontevredenheid, wantrouwen, 

afwezigheid, verminderde motivatie en productiviteit, verminderd werkplezier, een laag 

zelfvertrouwen en laag moraal bij het operatiepersoneel.102 Indien OK-personeel veel 

last van het conflict ondervindt en hier niet genoeg van bijkomt, kan dit tot gevolg 

hebben dat OK-personeel niet fit of ziek op werk komt. Het voorgenoemde kan leiden 

tot een verhoogde kans op het maken van medische fouten en daarmee samenhangende 

juridische claims.103 

 

Een ander mogelijk gevolg van (onopgelost) conflict, is dat werknemers vertrekken.104 

Daarnaast zorgen conflicten in groepsverband voor een negatieve werkomgeving, 

verstoorde relaties, verslechterde communicatie, concentratie, besluitvorming, een 

gebrek aan onderling vertrouwen, met verminderde samenwerking en teamresultaten als 

gevolg.105 Ook is er verminderde creativiteit en innovatie, terwijl dit hard nodig is bij 

onverwachtse situaties die kunnen intreden tijdens een operatie.106  

 

Ook voor de desbetreffende zorginstellingen kunnen conflicten in de OK en de mogelijk 

daaruit voortkomende medische fouten gevolgen hebben. Gevolgen die worden 

genoemd in de praktische literatuur zijn: (veel) tijd kwijt zijn aan het managen van 

conflicten, het dalen van de “performance” van de gehele zorginstelling,107 het intreden 

van verschillende kostenposten, reputatieschade, een terugtred van personeel en 

patiënten en een verhoogde kans op juridische claims.108 Of te wel, achteruitgang van 

de kwaliteit en veiligheid van de zorg die wordt aangeboden in de desbetreffende 

zorginstelling.  

 
101 Zie hiervoor uitgebreid Laarman, TVP 2019, p. 71 en voetnoot 60 aldaar. 
102 Zie onder meer: Al-Mamary e.a., IJSTR 2019, p. 12; Attri e.a., Saudi J Anaesth.  2015, p. 457-463. 
103 Charles, West J Med 2001, p. 55; Forest, BJS Open 2017, p. 4.   
104 Van der Fluit 2015, p. 83-86.  
105 Zie onder meer: Al-Mamary e.a., IJSTR 2019, p. 12; Attri e.a., Saudi J Anaesth.  2015, p. 457-463; Boehler 

e.a., Medical Education 2011, p. 941; Katz, Journal of Clinical Anesthesia 2007, p. 153. 
106 Behfar e.a., Small Group Research 2011, p. 129. 
107 Hafeez e.a., International Journal of Psychosocial Rehabilitation 2020, p. 2775. 
108 Waldman e.a., Health Care Manage Rev 2004. 
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3.3. Tussenconclusie 

 

Het moge duidelijk zijn dat (onopgelost) conflict uiteenlopende schadelijke gevolgen 

kan hebben voor verschillende actoren in de zorgketen. Om deze schadelijke gevolgen 

te voorkomen bestaat er een uitgebreid regelgevend kader, met als doel het zoveel 

mogelijk waarborgen van de veiligheid en kwaliteit van zorg, bestaande uit de 

kernbegrippen ‘goede zorg’ en ‘patiëntveiligheid’. Dit regelgevende kader staat centraal 

in het komende hoofdstuk.  

 

4. Wetgeving en regelgeving: compliance in de zorg 

 

In dit hoofdstuk staat de vraag centraal: “wat is het regelgevende kader van wettelijke 

kwaliteits- en veiligheidsvoorschriften met als doel de veiligheid (van de patiënt) in de 

OK te waarborgen?” De antwoorden vormen de basis voor de komende hoofdstukken. 

Allereerst illustreert het hoofdstuk het regelgevende kader dat geldt met betrekking tot 

kwaliteit van zorg, en hoe dat regelgevende kader wordt gehandhaafd. Daarnaast laat 

het hoofdstuk zien of er ruimte is binnen dat regelgevende kader is voor toepassing 

conflicthanteringsmechanismen en preventief recht. 

 

Centraal in het gezondheidsrecht in staat art. 22 Grondwet, die bepaalt dat de overheid 

maatregelen dient te treffen ter bevordering van de volksgezondheid. Uit dit centrale 

artikel vloeien verschillende wetten voort waarmee de overheid de kwaliteit van de zorg 

probeert te waarborgen.109 Een analyse van dergelijke wettelijke kaders demonstreert 

dat er geen wetgeving is die vaardigheid en/of training in conflicthantering direct 

verplicht. Uit de open normstellingen – zoals ‘goede zorg’ en een ‘goed hulpverlener’ 

– van het regelgevende kader kan echter mogelijk wel een indirecte verplichting110 tot 

het op constructieve wijze hanteren en het voorkomen van conflicten worden afgeleid. 

Deze normen zijn mogelijk in te vullen aan de hand van een systeem van 

conflicthantering op basis van het preventieve recht.  Met name de Wet Kwaliteit, 

 
109 Hendriks 2018, par. 4.1.1. 
110 Voor een uitgebreide behandeling van de reikwijdte en werking van sociale grondrechten uit de Grondwet 

(zoals art. 22 Grondwet), de verplichtingen die daaruit voortvloeien voor de wetgever (en de overheid als geheel) 

en de indirecte verplichtingen die de burger kan ontlenen aan dergelijke sociale grondrechten, zie Heringa 1989, 

p. 74-78 en 105-109.  
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klachten en geschillen zorg (Wkkgz) lijkt in bovenstaand beschreven verband relevant. 

Daarnaast wordt ook nog kort stilgestaan bij de Wet op de beroepen in de individuele 

gezondheidszorg (Wet BIG).111 

 

4.1. Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg 

 

4.1.1. Wkkgz: doelstellingen en verplichtingen  

 

Volgens de Memorie van Toelichting van de Wkkgz dient de cliënt centraal te staan. 

Daarbij ligt veel nadruk op de kwaliteit (en veiligheid) van de zorg.112 In dat licht is de 

doelstelling dat er minder fouten worden gemaakt binnen de zorg. De 

verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de zorgaanbieder.113 Het doel van de Wkkgz is 

dus om een waarborg te zijn voor de veiligheid voor patiënten, zodat zij kunnen 

vertrouwen op kwalitatief goede zorg, waardoor de rechtspositie van de cliënt 

aanzienlijk is verbeterd. Naast individueel afdwingbare rechten bevat het wetsvoorstel 

bepalingen die verplichtingen voor zorgaanbieders bevatten.114 

 

Kort samengevat verplicht de Wet zorgaanbieders (zorginstellingen en solistisch 

werkende zorgverleners) om hun eigen kwaliteit te bewaken, te beheersen en te 

verbeteren middels een kwaliteitssysteem.115 Hoe dit gebeurt wordt aan de 

zorgaanbieders overgelaten en is sterk afhankelijk van de aard en de omvang van de 

zorgverlening.116 In ieder geval zijn er voor een goed kwaliteitssysteem gegevens nodig 

over de verleende zorg, waaronder meldingen over incidenten of bijna-incidenten.117 

Daarbij dient gebruik te worden gemaakt van een ‘kwaliteitsregister’, met het doel om 

inzicht te krijgen en geven in de kwaliteit van het zorgproces, en ervan te leren.118 

 

4.1.2. Wkkgz: ‘goede zorg’  

 

 
111 Voor relevantie, zie Hendriks 2018, par. 4.2.1. 
112 MvT, Kamerstukken II 2009/10, 32402, 3, p. 2. 
113 MvT, Kamerstukken II 2009/10, 32402, 3, p. 40. 
114 MvT, Kamerstukken II 2009/10, 32402, p. 3; zie ook Legemaate, TvG 2016, p. 54. 
115 Legemaate, TvG 2016, p. 55-56; MvT, Kamerstukken II 2009/10, 32402, p. 40 e.v; Van den Ende, in: T&C 

Gezondheidsrecht 2019, commentaar op art. 2 WKKGZ, aant. 1. 
116 MvT, Kamerstukken II 2009/10, 32402, p. 107. 
117 MvT, Kamerstukken II 2009/10, 32402, p. 107; Legemaate, TvG 2016, p. 56-58. 
118 MvT, Kamerstukken II 2009/10, 32402, p. 45, 107; Legemaate, TvG 2016, p. 56-58. 
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Volgens de Wkkgz hebben zorgaanbieders (zorginstellingen en individuele 

zorgverleners) de plicht om ‘goede zorg’ aan te bieden.119 Met ‘goede zorg’ wordt 

bedoeld “zorg van goede kwaliteit en van goed niveau”. 120  Het gaat om een globale en 

dynamische norm en dus staat het niet vast wat dit betekent. De norm moet (en kan) 

verder worden ingevuld door het veld, waarbij er volgens de Wkkgz voldaan moet zijn 

aan een zekere ‘professionele standaard’.121 De Wkkgz neemt de term ‘professionele 

standaard’ over uit art. 7:453 BW, waarin een algemeen geformuleerde zorgplicht staat 

opgenomen omtrent ‘goed hulpverlenerschap’, om te benadrukken dat de zorgaanbieder 

een eigen verantwoordelijkheid heeft bij het bepalen wat in een concreet geval ‘goede 

zorg’ behelst.122  

 

In ieder geval moet de zorg veilig worden verleend.123 Als de zorgaanbieder niet aan 

deze veiligheidsnorm voldoet en de cliënt als gevolg hiervan schade heeft geleden, kan 

de cliënt zijn eventuele schade verhalen op de zorgaanbieder. Ook kan dit reden zijn 

voor handhavend optreden door de IGZ.124   

 

Verder omvat de term ‘professionele standaard’ in het kader van de Wkkgz meerdere 

instrumenten die een zorgproces kunnen beschrijven zoals: richtlijnen, modules, 

normen, zorgstandaarden en indicatoren, dan wel organisatiebeschrijvingen die 

betrekking hebben op het gehele zorgproces of een deel van een specifiek zorgproces 

en die vastleggen wat noodzakelijk is om vanuit het perspectief van de cliënt goede zorg 

te verlenen (in paragraaf 4.3 wordt er dieper ingegaan op de interne protocollen van 

ziekenhuizen ten aanzien van de OK).125  

 

 
119 MvT, Kamerstukken II 2009/10, 32402, p. 47; Artikel 2 lid 1 en 2 Wkkgz; zie uitgebreid Van den Ende, in: 

T&C Gezondheidsrecht 2019, commentaar op art. 2 WKKGZ, aant. 1; Hendriks 2018, par. 4.1.3. 
120 Van den Ende, in: T&C Gezondheidsrecht 2019, commentaar op art. 2 WKKGZ, aant. 4; Hendriks 2018, par. 

4.1.3. 
121 Zie art. 1 en art. 2 lid 2 Wkkgz. 
122 Zie uitgebreid Van den Ende, in: T&C Gezondheidsrecht 2019, commentaar op art. 2 WKKGZ, aant. 3; 

Stolker/Stolker & Sombroek-Van Doorm, T&C BW, commentaar op art. 7:453 BW (actueel t/m 01-07-2021). 
123 Van den Ende, in: T&C Gezondheidsrecht 2019, commentaar op art. 2 WKKGZ, aant. 1, 3 en 4; Hendriks 

2018, par. 4.1.3. 

Voor de definitie van veiligheid, zie MvT, Kamerstukken II 2009/10, 32402, p. 42. 
124 MvT, Kamerstukken II 2009/10, 32402, p. 42. 
125 Voor een uitgebreide beschrijving van deze begrippen Van den Ende, in: T&C Gezondheidsrecht 2019, 

commentaar op art. 2 WKKGZ, aant. 3. 
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De zorgverlener dient verder de zorg van een ‘goed hulpverlener’ in acht te nemen en 

dus zorg te verlenen zoals een redelijk bekwaam hulpverlener dat doet. Het gaat om een 

‘resultaatsverplichting’. Deze ‘resultaatsverplichting’ betreft geen verplichting om de 

behandeling succesvol te doen zijn, maar houdt in dat het resultaat moet zijn dat goede 

zorg is verleend.126 Dat bewerkstelligt de zorgaanbieder door zich met al zijn vermogen 

en overeenkomstig algemeen aanvaarde norm moet inzetten. Als dat voldoende gebeurt, 

is er ‘goede zorg’ geleverd.127  

 

Net als de norm ‘goede zorg’ is de norm ‘goed hulpverlener’ een globale norm.128 Voor 

beide normen geldt dat de rechter bij zijn toetsing de “regels en normen die op het 

gebied van de hulpverlening in de gezondheidszorg gelden (zal) gebruiken als 

bouwstenen voor zijn oordeel”.129 Wat ‘goede zorg’ inhoudt is dus niet statisch: de 

inhoud en reikwijdte van de aanspraak verandert met de zich in de praktijk 

ontwikkelende stand van de wetenschap en normen, eisen en ervaringen uit de kring 

van zorgaanbieders zelf.130 Door innovatie en verbetering dient er dus steeds, uit de aard 

der zaak van de norm ‘goede zorg’, te worden voldaan.  

 

4.1.3. Handhaving van de Wkkgz  

 

De Wkkgz bevat een systeem om via een laagdrempelige procedure een klacht in te 

dienen bij de zorgaanbieder, voor het geval wanneer een patiënt ontevreden is over de 

verleende zorg. De Wkkgz schrijft voor dat een zorgaanbieder een klachtenfunctionaris 

met een bemiddelende taak in huis dient te hebben. Deze dient een klacht zorgvuldig te 

onderzoeken en via een klachtenregeling gericht te zijn op het vinden van een voor 

zorgaanbieder en patiënt bevredigende oplossing.131 Daarnaast dienen alle 

zorgaanbieders aangesloten te zijn bij een erkende geschilleninstantie. Hier kan een 

klacht aanhangig worden gemaakt indien de zorgaanbieder naar aanleiding van een 

klacht niet binnen de gestelde termijn met een oordeel komt, of wanneer er in eerste 

 
126 MvT, Kamerstukken II 2009/10, 32402, p. 42; zie ook Van den Ende, in: T&C Gezondheidsrecht 2019, 

commentaar op art. 2 WKKGZ, aant. 2. 
127 MvT, Kamerstukken II 2009/10, 32402, p. 103. 
128 MvT, Kamerstukken II 2009/10, 32402, p. 102-103. 
129 MvT, Kamerstukken II 2009/10, 32402, p. 102, met verwijzing naar Kamerstukken II 1989/90, 21 561, nr. 3, 

p. 33. 
130 MvT, Kamerstukken II 2009/10, 32402, p. 103. 
131 Hendriks 2018, par. 4.2.2.2. 
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instantie niet een voor de klager bevredigende oplossing is gekomen.132 De 

geschilleninstanties kunnen ook een vordering tot schadevergoeding beoordelen en zijn 

bevoegd te oordelen over geschillen met betrekking tot elke gedraging van de 

zorgaanbieder jegens de patiënt in het kader van de zorgverlening.133 De uitspraak is 

bindend en wordt openbaar gemaakt.134  

 

Ook vindt er handhaving plaats van de normstellingen in de Wkkgz door de Inspectie 

Gezondheidszorg en Jeugd, die bij overtreding van de Wkkgz handhavende maatregelen 

kan opleggen.135 Deze handhaving laat het recht van de patiënt onverlet om actie te 

ondernemen via het klachtrecht, eventueel gevolgd door het aanhangig maken van een 

geschil, het starten van een tuchtrechtelijke of civiele procedure, het doen van aangifte 

en het inschakelen van de IGJ.136  

 

Kortom, de Wkkgz bevat uitgebreide verplichtingen en (globale en dynamische) 

normstellingen voor zorgaanbieders om ‘goede zorg’ en veiligheid voor de patiënt te 

waarborgen. Dit regelgevende kader wordt gehandhaafd via het klachtrecht, tuchtrecht, 

civiele procedures, geschilleninstanties of de IGJ.  

 

4.2. Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg  

 

Naast de Wkkgz, dient ook de Wet BIG ertoe om te zorgen dat de kwaliteit van onze 

gezondheidszorg hoog is en blijft. Daarnaast beschermt de Wet BIG patiënten tegen 

ondeskundig en onzorgvuldig handelen van zorgverleners.137 

 

Deze doelstellingen probeert de Wet BIG te behalen door middel van de kern van deze 

wet: een bevoegdheidsregeling die vastgelegde (groepen van) handelingen aanwijst die 

 
132 Art. 18 e. v. Wkkgz voor de regeling van de geschilleninstantie.  

Voor alle erkende geschilleninstaties, zie https://www.geschilleninstantieszorg.nl/erkende-instanties. 
133 Hendriks 2018, par. 4.2.2.2. 
134 Vervolgens kan de klager (en aangeklaagde) het geschil niet meer aan de rechter voorleggen, tenzij er sprake 

is van dusdanige gebreken aan het oordeel van de geschillencommissie dat het juridisch niet in stand kan blijven, 

zie Kamerstukken I 2013/14, 32402, I, p. 56 en Hendriks 2018, par. 4.2.2.2. 
135 Denk hierbij aan schriftelijke aanwijzingen of bevelen, maar ook aan bestuurlijke boetes of bestuursdwang, 

zie art. 24 Wkkgz e.v. en Hendriks 2018, par. 4.2.2.2. 
136 Hendriks 2018, par. 4.2.2.2. 
137 MvT, Kamerstukken II 2016/17, 34629, 3, p. 1. 

https://www.geschilleninstantieszorg.nl/erkende-instanties
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verboden zijn voor niet gekwalificeerden.138 Dit zijn handelingen die voor patiënten 

onverantwoorde risico’s kunnen opleveren wanneer ze door daartoe niet deugdelijk 

gekwalificeerde personen worden verricht.139 In de praktische uitwerking gebeurt dit 

onder meer aan de hand van het BIG-register, waar een aantal beroepen (ook wel 

‘zelfstandig bevoegden’ genoemd) in staan opgenomen die zijn onderworpen aan het 

wettelijke tuchtrecht.140 Ook is het mogelijk dat enkele voorbehouden handelingen 

worden verricht door beoefenaren van paramedische, verpleegkundige of andere 

beroepen, die de ‘zelfstandig bevoegde’ beroepsbeoefenaren bijstaan (deze beroepen 

worden de ‘niet-zelfstandig bevoegden’ genoemd).141 

 

Dergelijke beroepsbeoefenaars dienen ‘verantwoorde zorg’ te leveren en zich te houden 

aan de eisen van de ‘professionele standaard’. Deze normstelling houdt hetzelfde in als 

de verplichting om ‘goede zorg’ te leveren zoals opgenomen in de Wkkgz (zie 

hierboven voor de beschrijving van de inhoud van de norm ‘goede zorg’).142  

 

De ‘zelfstandig bevoegden’ zijn daarbij dus onderworpen aan het wettelijke 

tuchtrecht,143 waarvan het primaire doel is het bewaken en verbeteren van de kwaliteit 

van de beroepsuitoefening.144 De beroepsbeoefenaren worden via het wettelijke 

tuchtrecht onderworpen aan enkele tuchtnormen, waarbij de patiënt onder meer een 

klachtgerechtigde is.145 De eerste tuchtnorm ziet op de vraag of de beroepsbeoefenaar 

bij zijn handelen (waaronder een nalaten) de juiste zorg heeft betracht ten aanzien van 

de patiënt en de naasten van een patiënt. De tweede (ruimer geformuleerde) tuchtnorm 

ziet op al het andere handelen van een beroepsbeoefenaar dat in strijd komt met het 

belang van een goede uitoefening van de individuele gezondheidszorg (een 

‘restnorm’).146 In eerste aanleg wordt de tuchtrechtspraak uitgeoefend door regionale 

 
138 Van Hellemondt, in: T&C Gezondheidsrecht 2019, commentaar op hoofdstuk IV Wet BIG, aant. 1; Hendriks 

2018, par. 4.2.2.1. 
139 MvT, Kamerstukken II 1985/86, 19522, 3, p. 40. 
140 Artikel 3 lid 1 Wkkgz; Van Hellemondt, in: T&C Gezondheidsrecht 2019, commentaar op hoofdstuk IV Wet 

BIG, aant. 2; https://www.bigregister.nl/over-het-big-register; Hendriks 2018, par. 4.2.2.1. 
141 Van Hellemondt, in: T&C Gezondheidsrecht 2019, commentaar op hoofdstuk IV Wet BIG, aant. 3. 
142 Hendriks 2018, par. 4.2.2.1. 
143 Art. 47-48 Wet BIG; Hendriks 2018, par. 4.2.2.1. 
144 MvT, Kamerstukken II 2016/17, 34629, 3, p. 2; Legemaate, AA 2019, p. 317-322.  
145 Zoals weergegeven in art. 47 Wet BIG. 
146 Hendriks 2018, par. 4.2.2.1. 

https://www.bigregister.nl/over-het-big-register
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tuchtcolleges voor de gezondheidszorg (RTG’s) en in beroep als finale instantie door 

het Centraal Tuchtcollege voor Gezondheidszorg.147  

 

4.3. Regelgeving “chirurgie” 

 

De voorgaande paragraaf beschreef het belang van ‘goede zorg’ en dat een 

beroepsbeoefenaar deze dient te verlenen én zich dient te houden aan de eisen van de 

‘professionele standaard’. Deze globale en dynamische normen worden onder meer 

nader ingevuld door standaarden, richtlijnen en interne protocollen van ziekenhuizen. 

Dit zijn richtsnoeren die van grote invloed kunnen voor het invullen van de 

normstellingen, maar waar nodig ook van kan worden afgeweken door een 

beroepsbeoefenaar. Zo oordeelde het CTG in een zaak waar een neurochirurg het 

ziekenhuisprotocol had geschonden dat:  

 

“richtlijnen en protocollen niet gezien moeten worden als een wettelijk 

voorschrift, maar als (landelijk geldende) vakinhoudelijke aanbevelingen die 

beogen met een eenvormige aanpak de kwaliteit van de gezondheidszorg voor 

de individuele patiënt te bevorderen. Aangezien de aanbevelingen gebaseerd zijn 

op de ‘gemiddelde patiënt’ kunnen zorgverleners op basis van hun professionele 

autonomie zo nodig van de richtlijnen en protocollen afwijken. Indien van de 

richtlijnen of protocollen wordt afgeweken, dient dit wel zorgvuldig 

beargumenteerd en gedocumenteerd te worden.”148 

 

Deze standaarden, richtlijnen en interne protocollen van ziekenhuizen (ook wel 

organisatiebeschrijvingen genoemd, zie paragraaf 4.1.2) zijn niet altijd publiekelijk 

beschikbaar. Ook ten aanzien van de chirurgie en de OK niet. Ook uit de website 

OKvisie is af te leiden dat dergelijke organisatiebeschrijvingen die toepasbaar zijn in de 

OK niet altijd publiek beschikbaar zijn.149 Bovendien zijn de protocollen, checklists en 

werkafspraken in geen enkel ziekenhuis gelijk.150 

 

 
147 Art. 53-64 Wet BIG en Hendriks 2018, par. 4.2.2.1. 
148 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 23 maart 2017, ECLI:NL:TGZCTG:2017:108, r.o. 4.8. 
149 OK Visie is het grootste mediaplatform voor de OK professionals in Nederland en Vlaanderen. Zie voor meer 

informatie: https://www.okvisie.nl/missie-visie.  
150 Medisch Contact 20 mei 2009. 

https://www.okvisie.nl/missie-visie
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Een deel ervan is wel publiekelijk vindbaar via de documentendatabank van OKvisie151: 

een databank waar de meest recente versie van geldende richtlijnen en protocollen staan 

vermeld. Eén van de documenten gaat over communicatie. Hoewel communicatie van 

belang is bij het voorkomen en op constructieve wijze omgaan met conflicten in de OK, 

word er geen aandacht besteed aan ‘conflictcommunicatie’ en het oplossen daarvan. Een 

document dat zich specifiek richt op het voorkomen en op constructieve wijze hanteren 

van conflicten ontbreekt.152 

 

4.4. Tussenconclusie 

 

Zoals aangetoond in hoofdstuk 2 en 3 is er (verhoogd risico op) conflict in de OK 

resulterend in verschillende ongewenste gevolgen. Deze ongewenste gevolgen lijken te 

contrasteren met de bovenstaand besproken open normstellingen uit bovenstaand 

besproken regelgevende kader, zoals ‘goede zorg’, waardoor er ruimte lijkt voor 

verbetering van de compliance. De ongewenste gevolgen worden gehandhaafd via 

verschillende systemen, waaronder klachtmechanismen, tuchtrechtelijke procedures en 

bestuursrechtelijke handhaving.  

 

Verbetering zou mogelijk geboekt kunnen worden door betere en consistentere 

inpassing van beleid gericht op conflicthantering en preventief recht. De open normen 

in de Wkkgz en Wet BIG bieden daar ruimte voor: volgens de wetsgeschiedenis kunnen 

de open normen naar eigen verantwoordelijkheid worden ingevuld door zorgaanbieders 

(zorginstellingen en individuele zorgverleners) zelf, met het gebruik van de nodige 

innovatie (op basis van de wetenschap) en afstemming (in de samenwerking) tussen de 

verschillende beroepsbeoefenaren. De komende hoofstukken plaatsen enkele bruikbare 

theorieën van conflicthantering (hoofdstuk 5) en preventief recht (hoofdstuk 6) in het 

licht van de oorzaken en gevolgen van (onopgelost) conflict binnen de OK, en plaatsen 

de desbetreffende theorieën bovendien in het perspectief van de bovenstaand 

behandelde wetgeving. 

 

 
151 Zie voor meer informatie: https://www.okvisie.nl/missie-visie en https://www.okvisie.nl/documenten.  
152 Zie: https://www.okvisie.nl/documenten, categorie ‘chirurgie’ en categorie ‘communicatie’ (te downloaden 

via: https://www.okvisie.nl/documenten/636636617452626309_communicatieOKmetvoorkant1.pdf). 

https://www.okvisie.nl/missie-visie
https://www.okvisie.nl/documenten
https://www.okvisie.nl/documenten
https://www.okvisie.nl/documenten/636636617452626309_communicatieOKmetvoorkant1.pdf
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5. Mechanismen van conflicthantering in de luchtvaart: CRM, just culture en power with 

vs. power over  

 

5.1. Inleiding  

 

In dit hoofdstuk staat dan ook de vraag centraal: “welke vormen van conflicthantering 

zijn geschikt om conflicten tussen OK-personeel te voorkomen en waar nodig, op een 

constructieve wijze toe te passen/in te zetten om daarmee de operatiepraktijk meer in 

lijn te brengen eisen uit de wet zoals goede kwalitatieve zorg en patiënt veiligheid?” 

Het doel van dit hoofdstuk is om – in het licht van voorgaande hoofstukken – te bezien 

hoe conflicten op een constructieve wijze kunnen worden gehanteerd, met als doel 

conflicten geval geen negatieve uitwerking te laten hebben. Ook wordt er bezien hoe 

conflicten kunnen worden voorkomen, met als doel het waarborgen van de 

patiëntveiligheid en bevorderen van de kwaliteit van zorg.  

 

Daarbij trekt dit hoofdstuk trekt parallellen met enkele concepten van conflicthantering 

die worden ingezet binnen de luchtvaart. Hoewel er verschillen zijn tussen het werken 

in een OK en het werken in een cockpit (bijvoorbeeld als een piloot een fout maakt stort 

hij zelf ook naar beneden, dat geldt niet voor een chirurg) zijn er ook raakvlakken en 

overeenkomsten. In beide sectoren is sprake van een (samen)werken in een complexe 

en hoge risico-organisatie, vaak onder hoge druk, waarbij een fout fatale gevolgen kan 

hebben.153 Verder is er in beide professies sprake van een duidelijke hiërarchie en is 

beroepsautonomie erbij ingesleten bij de professionals.154 Net als in de cockpit blijkt 

ook in de OK ruimte voor verbetering van niet-technische vaardigheden, zoals 

communicatie en samenwerking.155 Het in de luchtvaart toegepaste 

conflicthanteringsmechanisme Crisis Resource Management (CRM), dat is gericht op 

het verbeteren van niet-technische vaardigheden, is in de zorg (en de OK) dan ook niet 

onbekend; er wordt over gesproken en er worden trainingen in gegeven.156 Het wordt 

echter niet op dezelfde schaal en in dezelfde vorm toegepast zoals bijvoorbeeld bij 

KLM. Daar maakt CRM onderdeel uit van aan ingebedde cultuur, onder meer gericht 

 
153 Voor de OK zie hoofdstuk 3. 
154 Zie par. 2.2-2.4; Van der Fluit 2015, par. 9.2, 9.4 en 10.1, waarbij het praktijkgedeelte van haar onderzoek 

binnen de luchtvaart voornamelijk is gericht op KLM.  
155 Zie: AMC 1 november 2018; zie ook hoofdstuk 2 voor gebrek hieraan. 
156 Zie Boshouwers, TvC 2016, p. 37. 



 30 

op het minimaliseren van conflict, evenals de concepten just culture en de werkystemen 

power with vs. power over. Om bovenstaande redenen is het interessant om te bezien of 

elementen van het constructieve conflictmanagement van KLM kunnen worden vertaald 

naar de OK.   

 

Hieronder volgt een korte toelichting op CRM (paragraaf 5.3), just culture (paragraaf 

5.4) en power with vs power over (paragraaf 5.5). Daarbij verkent dit hoofdstuk ook of, 

en in welke vorm, deze concepten zijn in te passen in de OK. Het hoofdstuk start met 

een korte toelichting op (enkele van) de genoemde initiatieven op het gebied van 

conflicthantering die door de zorg zelf zijn ontwikkeld (paragraaf 5.2).  

 

5.2. Initiatieven zorg 

 

In 2016 is het AMC, als eerste Nederlandse ziekenhuis, gestart met een proef Black Box 

(medische datarecorder) in de OK.157  In tegenstelling tot de ‘echte’ zwarte dozen in 

vliegtuigen, is de Surgical Black Box een registratiesysteem dat alle gegevens over de 

patiënt en wat er in de OK gebeurt bijhoudt (bewegingen van het operatieteam, de 

bloeddruk van patiënt en gesprekken tussen teamleden) met het doel om betere en 

veilige zorg te leveren.158  

 

De geregistreerde gegevens worden geanonimiseerd en geanalyseerd, waarna een 

speciaal getraind team van onafhankelijke anesthesisten, chirurgen en data-experts zich 

buigt over de momenten die door de software als ‘opvallend’ zijn aangevinkt. Zij maken 

een rapport, met videobeelden van relevante positieve en negatieve voorvallen, dat 

wordt teruggestuurd naar het team. Dat bespreekt de red flags, waarvan is gebleken dat 

die doorgaans niet zijn opgemerkt door het operatieteam.159  

 

De black box blijkt erg waardevol: “[w]e zien vooral dat de niet-technische 

vaardigheden, de menselijke factoren, van een operatieteam erdoor verbeteren”. Met 

 
157 AMC 1 november 2018; NOS 7 juni 2016. 
158 AMC 1 november 2018. 
159 AMC 1 november 2018. 
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menselijke factoren wordt bedoeld: de samenwerking, communicatie, organisatie en 

zogenoemde situational awareness.160  

 

De OK13 is een “proef-OK”, die in 2016 in gebruik is genomen in het AMC. In de OK 

oefenen OK-medewerkers aan de hand van simulatiesessies met crisissituaties die zich 

tijdens een operatie kunnen voordoen.161 In een crisissituatie raakt je brein snel 

overbelast. Dat vergroot de kans op fatale vergissingen:162 “[a]ls de tijd dringt, schieten 

de checks en onderlinge communicatie er vaak als eerste bij in. Het is de kunst om je 

kennis paraat te houden en te blijven gebruiken onder zeer hoge druk.”   Meestal worden 

er scenario’s gesimuleerd die zijn geïnspireerd op casussen uit het echte leven. Na de 

simulatie wordt het handelen van het team onmiddellijk geanalyseerd.163 Kortom, OK-

personeel wordt getraind op het verbeteren van niet-technische vaardigheden. Een 

soortgelijk concept is de trainingsfaciliteit CRM & Skillsroom OK.164 

 

Andere voorbeelden van concepten die uit de luchtvaart zijn komen overwaaien en 

worden toegepast in de OK om menselijke fouten te minimaliseren zijn checklists en 

closed loop communications.165 Uit onderzoek blijkt dat het volgen van checklists leidt 

tot een verbetering van communicatie en samenwerking.166 Hetzelfde geldt bij het 

gebruik van closed loop communication.167 Dat houdt in dat de persoon die een opdracht 

krijgt, die opdracht in gesproken woord herhaalt als een teken dat hij het heeft begrepen. 

Ook wordt het medegedeeld als de opdracht is uitgevoerd.168  

 

5.3. Conflicthanteringsmechanismen binnen de luchtvaart 

 

KLM zet zich op verschillende manieren in om constructief conflictmanagement te 

bewerkstelligen.169 Allereerst worden vliegers op permante wijze geobserveerd en 

 
160 AMC 1 november 2018; NOS 7 juni 2016.  
161 Quest 04/2016, p. 86. 
162 Quest 04/2016, p. 87. 
163 Quest 04/2016, p. 86. 
164 Zie: https://amc-mssc.nl/training-centres/crm-skills-room-ok/  
165 Robson, Nursing Times 2017, p. 26; voor een belangrijke Surgical checklist die is ontwikkeld door de WHO, 

zie: https://www.who.int/teams/integrated-health-services/patient-safety/research/safe-surgery. 
166 Cigerci e.a., Pak J Med Sci. 2019, p. 614-615. 
167 Robson, Nursing Times 2017, p. 26.  
168 Robson, Nursing Times 2017, p. 26; Quest 04/2016, p. 87.  
169 Van der Fluit 2015, p. 249-250.  

https://amc-mssc.nl/training-centres/crm-skills-room-ok/
https://www.who.int/teams/integrated-health-services/patient-safety/research/safe-surgery
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getraind om op een constructieve wijze met conflict om te gaan.170 Daarnaast bevordert 

het vliegmanagement het op constructieve wijze hanteren van conflict door het treffen 

van een aantal maatregelen, waaronder het inpassen van onderstaande 

conflicthanteringsmechanismen.171 Ondanks dat mogelijk het gehele systeem van 

constructief conflictmanagement bij KLM van waarde kan zijn voor de OK, licht deze 

paragraaf enkele van de door KLM ingezette conflicthanteringsmechanismen toe.172  

 

5.3.1. Crew Resource Management  

 

Een centraal conflicthanteringsmechanisme in de opleiding van KLM-vliegers is CRM. 

CRM is afkomstig uit de luchtvaartsector. Het is ontstaan als gevolg van verschillende 

vliegtuigrampen, aangezien uit onderzoek bleek dat die vaak het gevolg waren van 

slechte communicatie, gebrek aan omgevingsbewustzijn, trage besluitvorming en falend 

leiderschap.173 Aan de hand van deze inzichten is CRM ontwikkeld: een set van 

trainingen gericht op ontwikkelen van non-technical skills (niet-technische 

vaardigheden) met als doel het voorkomen van menselijke fouten (denk binnen de 

luchtvaart bijvoorbeeld aan het op een verkeerd moment inzetten van een daling, 

vanwege ‘ruis’ in de communicatie).174 De definitie van niet-technische vaardigheden 

luidt: “De cognitieve sociale en persoonlijke vaardigheden die technische vaardigheden 

aanvullen en bijdragen tot een veilige en efficiënte taakuitvoering”.175 Intussen is CRM 

40 jaar lang doorontwikkeld en een beproefde en bewezen effectieve methode in de 

luchtvaart.176 Bovendien is CRM wettelijk verplicht in de Europese luchtvaart.177 

 

Luchtvaartmaatschappijen mogen zelf invulling geven aan de wijze waarop zij CRM 

trainen. KLM traint haar vliegers aan de hand van het zogeheten NOTECHS-systeem 

 
170 Van der Fluit 2015, p. 249-250. 
171 Voor het geheel aan maatregelen van KLM's constructief vliegmanagement, zie Van der Fluit 2015, p. 236-

237, 249-250, 336-337. 
172 De verantwoording voor deze keuze is het beperkte aantal woorden in deze scriptie en het feit dat deze 

conflicthanteringmechanismen goed aansluiten, en te trainen zijn, binnen de OK (zie daarvoor de uitleg in 

onderstaande subparagrafen). 
173 Helmreich e.a., The International Journal of Aviation Psychology 1999, p. 1, 7; Anca e.a. 2010, p. vii, xi en 7; 

Van der Fluit 2015, p. 132. 
174 Bijlsma 2014, p. 16-17. 
175 Flin e.a. 2008, p. 1. 
176 Zie onder meer Wilford e.a. Br J Nurs 2006; Salas e.a. Human Factor 1999; Stout e.a., Group Dyn 1997;  

Stout e.a., International Journal of Aviation Psychology 1997; Rivers e.a. AORN Journal 2003; Morey, Health 

Service Results 2003. 
177 Verordening (EU) 2018/1139. 
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(Non Technical skills)178 dat bestaat uit vier onderdelen (Cooperation, Leadership and 

Managerial skills, Situational awareness en Decision-making), die elk zijn 

onderverdeeld in subonderdelen.179 Conflicthantering is subonderdeel van het element 

Cooperation. Door het inzetten van CRM wordt gestreefd naar creatie van een veilige 

leer- en werkomgeving, waarin de vrijheid wordt ervaren om problemen die zich 

voordoen binnen de genoemde vier elementen, te adresseren. Dit vertaalt zich in 

trainingen die erop zijn gericht om open communicatie te stimuleren, om zo mogelijke 

fouten te ontdekken en te voorkomen.180  

 

De basis van CRM wordt dus gevormd door afspraken over omgangsvormen, 

samenwerking en effectieve communicatie. In dat licht wordt aan de volgende 

onderwerpen wordt onder meer aandacht besteed in een CRM-training (ter 

illustratie):181  

 

Communicatie Culturele invloeden; rol (leeftijd; positie 

binnen crew; etc.); assertiviteit; participatie; 

luisteren; feedback  

Omgevingsbewustzijn Totaalbewustzijn van omgeving; realiteit vs. 

perceptie; fixatie; monitoren; 

arbeidsongeschiktheid (fysiek of 

psychologisch) 

Probleem oplossen / 

beslissing nemen / 

beoordeling 

Conflicthantering; beoordelen onder 

tijdsdruk 

Leiderschap/Volgzaamheid Teambuilding; management skills; autoriteit; 

assertiviteit; barrières; culturele invloeden; 

rollen; professionaliteit; geloofwaardigheid; 

verantwoordelijkheid binnen team 

Stress management Fysieke fitheid; vermoeidheid; mentale 

gesteldheid 

 
178 Flin e.a. 2008, p. 287. 
179 Kanki e.a. 2019, p. 201. 
180 JAA-TO 2017, p. 13. 
181 ‘CRM Skills Training (OGHFA BN)’, Skybrary.  
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Kritiek Analyse voor de vlucht; continue review; 

analyse na de vlucht 

Interpersoonlijke 

eigenschappen  

Luisteren; conflicthantering; bemiddelen. 

 

Door de CRM-training leren vliegers dat ze mensen zijn, fouten maken en emoties 

hebben.182 De nadruk ligt daarbij op threat and error management. Dit is het principe 

dat menselijke fouten onvermijdelijk blijven, maar dat calamiteiten, zelfs na opgetreden 

fouten, door optimaal teamwork kunnen worden voorkomen.183 Deze gedachte hebben 

vliegers vertaald naar een ‘vliegersdiscours’: een manier van spreken en gedragen die 

de ideologie van vliegers uitdrukt, die synchroon loopt met de beginselen van CRM.184 

Omdat het vliegersdiscours in de kern gaat om wie de vliegers zelf zijn (en wat hun 

ideologie inhoudt), leidt dit tot zelfmanagement en zelfdisciplinering. Vanwege deze 

interne prikkels blijkt het inzetten van CRM zo effectief bij KLM: interne prikkels zijn 

effectiever dan externe prikkels en sancties.185 De CRM-vaardigheden worden bij KLM 

vervolgens regelmatig via interne trainingen gecheckt.186 

 

Kortom, CRM is een bewezen effectieve, en in de luchtvaart beproefde, methode. Ook 

in de zorg en de OK is men niet onbekend met het concept: er zijn operatieteams die 

worden getraind in CRM. Vaak gaat het echter om een enkele training.187 Dit terwijl uit 

de praktijk naar voren komt dat individuele training onvoldoende is om medische 

professionals bekwaam te maken in CRM en daarmee de patiëntveiligheid te vergroten. 

Er moet sprake zijn van een landelijke, geïntegreerde, multidisciplinaire aanpak, 

waarbij alle zorgverleners volgens vergelijkbare principes van CRM kunnen werken. 

Daarvoor dient CRM structureel een plek te hebben in de medische opleidingen.188  

 

 
182 Van der Fluit 2015, p. 250. 
183 Van der Fluit 2014, p. 126, 149; Haerkens 2016, p. 321. 
184 Van der Fluit 2015, p. 250. 
185 Van der Fluit 2015, zie voor zelfdisciplinering p. 219-220 en voor zelfmanagement p. 165-167.  
186 Voor deze interne trainingen waarbij CRM is geïntegreerd, zie Van der Fluit 2015, p. 140-141. 
187 Zie: https://www.viasana.nl/nieuws/leren-van-de-luchtvaart/; 

https://www.radboudumc.nl/nieuws/2017/luchtvaarttraining-maakt-zorg-veiliger; Haerkens 2016.. 
188 Aldus Marck Haerkens, een vlieger en traumachirurg die is gepromoveerd op het onderwerp CRM in de zorg, 

zie Haerkens 2016, p. 322-324 en https://www.radboudumc.nl/nieuws/2017/luchtvaarttraining-maakt-zorg-

veiliger. 

https://www.viasana.nl/nieuws/leren-van-de-luchtvaart/
https://www.radboudumc.nl/nieuws/2017/luchtvaarttraining-maakt-zorg-veiliger
https://www.radboudumc.nl/nieuws/2017/luchtvaarttraining-maakt-zorg-veiliger
https://www.radboudumc.nl/nieuws/2017/luchtvaarttraining-maakt-zorg-veiliger
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Of te wel, het grote verschil tussen de cockpit en de OK is dus gelegen in het feit dat 

CRM, in tegenstelling tot bij vliegers, niet zit ingebakken in de genen van operatieteams 

en operatieteams geen ‘operatiediscours’ uitdragen. Dat komt door het ontbreken van 

een nationale opleidings- en toetsingsstandaard. Toch lijkt dit voor een effectieve 

toepassing van belang. Met name ‘vorm’ en ‘schaal’ lijken momenteel dus in de weg te 

staan aan het succesvol implementeren van CRM. Vanwege de grootte en impact van 

KLM en hun jarenlange ervaring en expertise op het gebied van CRM verdient het 

aanbeveling om te onderzoeken of hun CRM-beleid wellicht (voor zover nodig in 

aangepaste vorm) landelijk kan worden geïmplementeerd in de OK.189  

 

5.3.2. Just culture 

 

Naast het inzetten van CRM streeft KLM een just culture na om constructief 

conflictmanagement, effectieve samenwerking en de vliegveiligheid te bevorderen. Met 

just culture wordt een werkcultuur bedoeld waarin het uitgangspunt is dat iedereen 

fouten maakt en dat fouten er zijn om van te leren en niet zozeer bestraft moeten 

worden.190 Daarmee wordt er gestreefd naar een omgeving waarin men zich veilig voelt 

om fouten te melden.191 

 

Om een just culture te bewerkstelligen doen vliegers bewuste inspanningen om goede 

relaties te ontwikkelen. Dit doen zij bijvoorbeeld door te luisteren, meningen te vragen, 

de inbreng van de ander serieus te nemen en daar ook wat mee te doen.192 Daarnaast 

stellen de vliegers zich waarderend op naar elkaar, waardoor een cultuur van speak up 

wordt bevorderd. Het gevolg is dat de drempel lager wordt om informatie snel te delen 

en risico’s samen te inventariseren. Ook hebben vliegers geïnternaliseerd dat zij niet de 

gehele werkelijkheid kennen en het doordrukken van de eigen mening risicovol kan 

zijn.193 In het verlengde daarvan leren vliegers dan ook om hun eigen rationele 

argumenten opzij te zetten, binnen de zogenoemde safety window, zodat de inbreng van 

een ander bemanningslid doorgang kan vinden ongeacht zijn of haar functie of rang.194  

 
189 Dit gaat dus een flinke stap verder dan de huidige losstaande initiatieven, zie par. 5.2 en voetnoot 187. 
190 Van Dijk 2018, p. 14; Van der Fluit 2015, 148 met verwijzing naar Dekker 2012.  
191 Van der Fluit 2015, p. 242. 
192 Van der Fluit 2015, p. 247 met verwijzing naar: Gergen, 2009. 
193 Van der Fluit 2015, p. 247 met verwijzing naar: Brown e.a., The International Journal of Aviation 

Psychology 2003. 
194 Van der Fluit 2015, p. 247 met verwijzing naar: Sinnot 1998. 
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Naast de inbedding in de organisatie van KLM, is just culture ook geïntegreerd in de 

KLM-opleiding. In de opleiding wordt gekeken naar de (ontwikkelpotentie van) 

eigenschappen die bijdragen aan het creëren van een just culture, zoals zelfreflectie. 

Ook worden er vaardigheden aangeleerd die een just culture bevorderen. Bijvoorbeeld 

het omgaan met de eigen emoties en met die van anderen, met name bij het bespreekbaar 

maken van verschillen in opvatting. Om dit te bewerkstelligen wordt onder meer gebruik 

gemaakt van een in de luchtvaart ontwikkelde gesprekstechniek ‘vliegersfeedback’. Als 

een bemanningslid zegt: “[i]k voel me niet comfortabel”, is dit een signaal voor alle 

betrokkenen om pas op de plaats te maken en serieus te luisteren naar wat de ander te 

zeggen heeft.195 

 

Als de crew bij een conflict er niet uitkomt aan de hand van de beginselen van just 

culture, wordt het “verschil” bevroren. Dat betekent dat betrokkenen hun emoties 

beheersen en terugvallen op een standaardprocedure om hun werk te kunnen afmaken. 

Als het daarbij nodig (en mogelijk) is worden de eindbeslissingen aan een ander 

overgelaten. Het uiteindelijke doel is dat de vliegers hun aandacht verleggen van het 

conflict (het hier en nu) naar het veilig afmaken van de vlucht (de toekomst). Zodra de 

crew op de grond is kan de situatie worden besproken.196 

 

Naast de vliegers bevordert het KLM-management ook constructief 

conflictmanagement. Dit doen zij aan de hand van werk- en rusttijdenregelingen. Op 

basis daarvan wordt bepaald hoe lang de vliegers mogen werken, met als doel dat de 

vliegers niet alleen fit for flying zijn maar ook fit for conflict resolution.197 Daarnaast is 

het promotiesysteem van KLM zo ingericht dat vliegers automatisch in rang stijgen op 

basis van senioriteit bij gebleken geschiktheid. In de praktijk voorkomt dit 

ellenbogenwerk waardoor er meer rust en duidelijkheid in de cockpit heerst, en er 

maximaal kan worden gefocust op werk. Bovendien wordt de drempel voor speak up in 

de cockpit en organisatie verlaagd, omdat er niet gevreesd hoeft te worden voor het 

 
195 Van der Fluit 2015, p. 247. 
196 Van der Fluit 2015, p. 174-175. 
197 Van der Fluit 2015, p. 249. 



 37 

mislopen van promotie als een vlieger zijn mening geeft of open is over een ervaren 

(dreigend) conflict.198 

 

De voorgaande hoofdstukken geven de sterke aanwijzing dat een just culture ontbreekt 

in de OK. Dit komt met name door de aanwezigheid van een dysfunctionele hiërarchie 

(mede ten gevolge van een hoge mate van beroepsautonomie) in de OK, waardoor OK-

personeel zich niet veilig voelt om bijvoorbeeld openlijk meningen of gemaakte fouten 

te delen. Ook is er binnen de OK te weinig aandacht voor (de noodzaak van) diversiteit 

binnen operatieteams.199  

 

De omgeving van de OK lijkt dan ook baat te hebben bij een just culture. Dit kan 

allereerst worden bewerkstelligd door bij de toelating van een zorgopleiding mensen te 

selecteren op eigenschappen die daaraan kunnen bijdragen. Daarnaast moet een just 

culture zijn ingebed in de opleiding van OK-personeel zelf, wat betekent dat men in dit 

verband vaardigheden aangeleerd moet krijgen (zoals het beheersen van eigen emoties 

en rekening houden met andermans emoties, ongeacht ‘rang’). Ook moet een just 

culture zijn ingebed in de omgeving van de OK. Onder meer door het bevorderen van 

een cultuur van speak up of door het bevriezen van een rijzend conflict om vervolgens 

het werk af te maken volgens een standaardprocedure. Zodra de operatie voorbij is kan 

de situatie worden besproken. Tot slot dient het management van een ziekenhuis 

eveneens een just culture te waarborgen. Dit kan bijvoorbeeld door het implementeren 

van een werk- en rusttijdenregeling die ertoe leidt dat OK-personeel fit for operating en 

fit for conflict resultion is. Dit betekent wellicht meer rust inbouwen en daarmee een 

aanpassing van de huidige wettelijke werk- en rusttijdenregeling.200 Nog een optie is om 

het promotiesysteem zo in te richten dat iemand automatisch promoveert bij gebleken 

geschiktheid, met als doel een grotere focus op werk en het bevorderen van speak up 

om zo veiligere en kwalitatief betere zorg te verlenen.  

  

5.3.3. Power with vs. power over 

 

 
198 Van der Fluit 2015, p. 230-231. 
199 Zie hierover uitgebreid hoofdstuk 2. 
200 Voor de huidige omtrent arbeids- en rusttijden voor artsen en arts-assistenten, zie: 

https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/werk--en-rusttijden-

arbeidstijdenwet/documenten/brochure/2020/8/14/brochure-werk--en-rusttijden-voor-artsen-en-arts-assistenten.  

https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/werk--en-rusttijden-arbeidstijdenwet/documenten/brochure/2020/8/14/brochure-werk--en-rusttijden-voor-artsen-en-arts-assistenten
https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/werk--en-rusttijden-arbeidstijdenwet/documenten/brochure/2020/8/14/brochure-werk--en-rusttijden-voor-artsen-en-arts-assistenten
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Om constructief conflictmanagement te bevorderen wordt er tot slot gebruik gemaakt 

van twee werksystemen bij KLM die door Van der Fluit worden omschreven als: het 

power with- en power over-systeem. Het power with-systeem is bij KLM het 

basiswerksysteem. Dit systeem gaat ervan uit dat alle betrokkenen gelijk zijn en dat 

ieders perspectief nodig is om onbekende en complexe problemen op te lossen. Kortom, 

er wordt via collectieve intelligentie naar gestreefd om een beginnend conflict in de 

kiem te smoren.201 Het power over-systeem wordt alleen ingezet wanneer het in de 

desbetreffende situatie noodzakelijk is (bijvoorbeeld als er sprake is van een 

crisissituatie en er ontbreekt tijd voor een dialoog). Na het verstrijken van die 

noodzakelijke situatie keert men terug naar het power with-systeem.202 Samengevat 

kunnen de systemen als volgt worden weergegeven:203 

 

 

 

 

Het power over-systeem is een zogenoemd last resort, waarbij de leidinggevende (in de 

cockpit de gezagvoerder, in het geval van de OK de hoofdchirurg) in een bepaalde 

situatie zijn mening oplegt.204 Doordat deze besluiten worden genomen onder grote 

tijdsdruk en stress en daarmee deels vanuit de intuïtie van de leidinggevende, zijn ze 

niet expliciet onderbouwd (er is sprake van beperkte rationaliteit). Hierdoor kan er 

 
201 Van der Fluit 2015, p. 337, 253-255. 
202 Van der Fluit 2015, p. 337, 253-255. 
203 Voor de afbeelding, zie Boshouwers, TvC 2016, p. 36. 
204 Van der Fluit 2015, p. 337. 
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onbegrip en wantrouwen ontstaan bij de rest van het team.205 Bovendien is het wisselen 

tussen de werksystemen complex voor leidinggevenden, omdat ze enerzijds moeten 

uitgaan van hun feilbaarheid en daarom samen besluiten moeten nemen (het power with-

systeem) en tegelijkertijd zelfverzekerd genoeg moeten zijn om dit alleen te doen (het 

power over-systeem).206 Hierdoor ligt conflict op de loer ligt en kan bij de overgang van 

het ene naar het andere werksysteem het sluimerende oerconflict geactiveerd worden.207 

Om dit te ondervangen hebben vliegers verschillende praktijken, waaronder een 

relatiereparatieproces, tot hun beschikking om beginnend conflict de kop in te 

drukken.208 

 

Zoals mogelijk kan worden afgeleid uit het voorgaande zijn er gelijkenissen tussen de 

omgeving van de cockpit en de OK, waardoor het bij KLM gehanteerde het power with- 

vs power over-systeem – eveneens van zou waarde kunnen zijn in de omgeving van de 

OK. Net als in de luchtvaart lijkt een ‘dysfunctionele hiërarchie’ in combinatie met 

‘gezag uitoefenen’ een belangrijke bron van conflict in de OK.209 Door het inzetten van 

een power with-systeem kan deze dysfunctionele hiërarchie de kop in worden gedrukt, 

aangezien de focus ligt op het collectief. Daarnaast kan er bij noodzakelijkheid worden 

teruggevallen op het power over-systeem. Op deze manier wordt eventuele 

dysfunctionele hiërarchie omgezet in een functionele hiërarchie. Binnen de OK kan de 

samenwerking namelijk om meerdere redenen vastlopen,210 met alle gevolgen van 

dien.211 Op dat soort momenten is iedereen in de OK gebaat bij een leidinggevende die 

een knoop doorhakt, zodat men verder kan met de operatie.  

 

Net als vliegers dient OK-personeel te worden getraind in het omgaan met het power 

with- vs power over systeem. Daarbij dient het gehele operatieteam bewust te worden 

gemaakt van de mogelijkheid op conflict bij wisselwerking tussen de twee 

werksystemen, evenals de tools die op zo’n moment voor handen liggen.  Om bij te 

dragen aan de acceptatie van een power with- vs power over-systeem is het wenselijk 

dat, net als bij KLM, operatiepersoneel de trainingen geven.  

 
205 Van der Fluit 2015, p. 254. 
206 Van der Fluit 2015, p. 255. 
207 Van der Fluit 2015, p. 253; zie ook par. 2.4. 
208 Van der Fluit 2015, p. 337-338. 
209 Zie van der Fluit 2015, p. 88 en 251-253.; zie ook hoofdstuk 2. 
210 Zie hoofdstuk 2. 
211 Zie hoofdstuk 3. 
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5.4. Tussenconclusie 

 

De voorgaande paragrafen tonen aan dat de bij KLM ingebedde 

conflictbeheersingsmechanismen: CRM, just culture, en het power with- power over-

systeem, zijn gericht op het creëren van werkcultuur waarin principes voorop staan als 

gelijkheid, openheid, samenwerken en het leren van elkaar. Allemaal met het streven 

om fouten te minimaliseren, o.a. door conflict, en daarmee de vliegveiligheid te 

bevorderen. Met een soortgelijk streven (conflict en fouten minimaliseren) en dezelfde 

mechanismen (CRM, just culture en de power with- vs power over-systemen) kan een 

soortgelijk doel worden nagestreefd (namelijk het bevorderen van de patiëntveiligheid) 

in de OK. Dit zorgt ook voor meer compliance met het regelgevend kader ten aanzien 

van de kwaliteit van de zorg en is bovendien in lijn met de innovatie- en 

afstemminggedachte die voortvloeit uit Wkkgz (en gerelateerde wetgeving). Komend 

hoofdstuk onderzoekt of deze doelstellingen ook kunnen worden behaald door de 

inpassing van preventief recht binnen de OK.212 

  

6. Preventief recht ter voorkoming van conflict in de OK 

 

6.1. Inleiding 

 

In dit afsluitende hoofdstuk staat de vraag centraal: “welke vorm van preventief recht is 

geschikt om conflicten tussen OK-personeel te voorkomen en waar nodig, op een 

constructieve wijze toe te passen/in te zetten om daarmee de operatiepraktijk meer in 

lijn te brengen met eisen uit de wet zoals goede kwalitatieve zorg en patiënt veiligheid?” 

Het doel van dit hoofdstuk is om te onderzoeken of op grond van de beginselen van 

preventief recht een preventief handelingskader ontworpen kan worden dat conflict 

binnen de OK voorkomt of, in ieder geval, vermindert. Binnen dit handelingskader dient 

rekening gehouden te worden met de oorzaken én gevolgen van conflict binnen de OK, 

mede door de elementen van conflicthantering in te passen in het handelingskader 

 

 
212 Zie ook hoofdstuk 4. 
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Allereerst introduceert het hoofdstuk de gedachte van preventief recht, de bijbehorende 

beginselen en diverse mechanismes die centraal staan in het gedachtegoed en plaatst 

deze concepten in het licht van onderliggend onderzoek (en dus de OK). Vervolgens 

worden normatieve professionalisering en moreel beraad nader geplaatst binnen de 

omgeving van de zorg (en de OK). Daarna wordt (ter verkenning) aan de hand van deze 

elementen van preventief recht een preventief handelingskader omschreven wat conflict 

binnen de OK zou moeten terugdringen. Ten slotte, wordt bezien of dit handelingskader 

gehandhaafd kan worden via het regelgevende kader ten aanzien van veilige en goede 

kwalitatieve zorg. 

 

De theorie van preventief recht vormt dus het sluitstuk van deze scriptie over 

conflicthantering en –preventie binnen de OK en schetst de kaders en beginselen 

waarbinnen de eerdere hoofdstukken kunnen worden geplaatst. Het uitgangspunt van 

preventief recht sluit daarbij aan: ‘voorkomen is beter dan genezen’.213 

 

6.2. Preventief recht: de beginselen en de rol van de jurist  

 

Preventief recht is (in de VS aan de hand van het gedachtegoed van Brown en later 

Barton) ontwikkeld naar analogie van de preventieve gezondheidszorg.214 Vertaald naar 

het juridische domein betekent dit dat mensen geen juridische problemen met 

bijkomende juridische procedures willen.215 In deze context zal het concept van 

preventief recht ook besproken worden voor de OK: juristen (en operatiepersoneel) 

dienen zich zo in te zetten dat in een vroeg stadium gepoogd wordt om conflict (en 

daarmee de nadelige gevolgen zoals besproken in hoofdstuk 3) zoveel mogelijk uit te 

sluiten. Hiermee legt deze (en de komende) paragraaf onder meer de basis voor een 

verkennende analyse of preventief recht (en bijbehorende mechanismen) ook kunnen 

worden ingezet binnen een preventief handelingskader om conflict(communicatie) terug 

te dringen binnen de OK.216  

 

 
213 Van de Luijtgaarden, TC 2021, p. 22; Van de Luijtgaarden 2017, p. 144-145. 
214 Van de Luijtgaarden 2017, p. 143-144 met verwijzing naar Brown 1986, p. 2; Brown 1986, p. xv-1; Van de 

Luijtgaarden, TC 2021, p. 22. 
215 Van de Luijtgaarden, TC 2021, p. 22 met verwijzing naar Barendrecht en Chabot 2020, p. 63. 
216 Voor deze analyse, zie par. 6.5 en 6.6.  
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Hierbij streeft het preventieve recht een andere juridische beroepsuitoefening van de 

jurist na.217 Waar traditionele juristen zich richten op het achteraf analyseren en oplossen 

van reeds ontstane juridische problemen, streven ‘preventieve juristen’ ernaar om 

mogelijke (juridische) problemen al in een vroeg stadium aan te wijzen en op te 

lossen.218 Volgens Barton is hierbij een paradigmawijziging in het rechtsdenken 

noodzakelijk: juristen moeten in plaats van naar het verleden kijken (zoals de 

traditionele jurist doet: hoe ziet het feitencomplex eruit en hoe kan de wederpartij de 

eventuele schade compenseren?) een vooruitziende blik hanteren om problemen te 

voorkomen.219 De preventieve jurist zal vooruit denken en zo de beste manier van 

handelen moeten ontdekken. Het gaat dan niet zozeer om het specifieke juridische 

probleem, maar om het creëren van een omgeving om samen met de cliënt ervoor te 

zorgen dat toekomstige problemen worden voorkomen.220 Indien er toch conflict 

plaatsvindt, dient de focus (als laatste stap in de gedachtegang van de preventieve jurist) 

vervolgens te liggen op de-escalatie. Dit kan bijvoorbeeld plaatsvinden aan de hand van 

(maatschappelijk) effectieve rechtspraak en eventueel gebruik van schikkings- en 

mediation vaardigheden door de betrokken juristen.221  

 

Vertaald naar de OK zou een paradigmawijziging betekenen dat juristen zich niet enkel 

moeten focussen op het creëren van wetgeving aangaande de kwaliteit van zorg en het 

vervolgens handhaven van die wetgeving van juridische procedures.222 De preventieve 

jurist in de gezondheidszorg zou zich juist meer moeten richten op het identificeren van 

de oorzaken van medische fouten in de OK (vanwege conflictcommunicatie223) en voor 

die specifieke oorzaken (juridische) oplossingen moeten aandragen. Er moest dus 

minder nadruk moet liggen op ex post geschilbeslechting224 en meer nadruk op ex ante 

voorkomen van geschillen door een omgeving te creëren voor de OK waarin de kans op 

 
217 Van de Luijtgaarden, TC 2021, p. 23-25; Van de Luijtgaarden 2017, p. 141 en voetnoot 17 aldaar. 
218 Van de Luijtgaarden 2017, p. 144-145. 
219 De paradigmawijziging is het derde element dat centraal staat in Barton zijn theorie en is (kijkend naar Barton 

zijn gehele theorie voor het onderliggende onderzoek het meest van belang. Daarbij moet volgens Barton 

vervanging plaatsvinden van het ‘RSP-‘ naar het ‘UIA-paradigma’, zie uitgebreid Van de Luijtgaarden 2017, p. 

159-160, met verwijzing naar Barton 2008, p. 35-43 en Barton 2009, p. 23, 26 159 e.v. 
220 Van de Luijtgaarden 2017, p. 159-160. 
221 Van de Luijtgaarden 2017, p. 165-166; Barton 2006, p. 74 e.v. 
222 Zie par. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 en 4.2. 
223 Zoals bijvoorbeeld de oorzaken als behandeld in hoofdstuk 2. 
224 In de zin van juridische (klacht)procedures e.d., zie par. 4.1.3. 
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conflict (met een medische fout ten gevolg) wordt geminimaliseerd.225 Daarbij wordt 

overigens wel erkend dat er situaties zijn waarbij tussenkomst van juristen de enige 

remedie is om de in het verleden ontstane problemen (wanneer er bijvoorbeeld toch 

sprake is van een medische fout en een patiënt een klachtprocedure aanhangig maakt ter 

compensatie226) op te lossen.227  

  

De aandacht van de preventieve jurist is daarbij gericht op het aanspreken van mensen 

in een (sociale) interactie op hun daden, aanspreken vanuit verantwoordelijkheid.228 

Ieders positie in een zaak wordt hierom geanalyseerd, met als doel om naar de toekomst 

te kijken wie waarvoor verantwoordelijk is en op welke manier samenwerking, 

probleemoplossing of iets anders kan zorgen voor een optimaal resultaat.  Voor de OK 

zou dit betekenen dat er door een preventieve jurist niet alleen een analyse plaatsvindt 

van de positie en rol van de specialist ten aanzien van conflict(communicatie), maar ook 

van de posities en rollen van de overige leden van het operatiepersoneel, en hoe het team 

functioneert als geheel. Actoren worden dus niet aangesproken op hun fouten, maar op 

hun verantwoordelijkheid en mogelijkheden om toekomstige samenwerking te 

optimaliseren (en daarmee bijvoorbeeld mogelijkheden om (het risico op) 

conflict(communicatie) te minimaliseren). Dit vraagt van betrokken juristen een brede 

kijk van probleemoplossing, vanuit invalshoeken vanuit onder meer de cliënt, 

organisatie en financiële, economische, intellectuele en sociale context.229 Een 

juridische professional kan zijn cliënt(en) pas goed voorzien van een dergelijke 

probleemoplossing, indien zijn kennis en kunde van het recht dermate goed is en stevig 

onderlegd dat hij zich ook kan bezighouden met de andere intermenselijke en 

interdisciplinaire aspecten van problemen.230 

 

Volgens de leer van preventive law is het recht daarbij een systeem primair gericht op 

de mens, en dus niet een systeem op zichzelf.231 Daarbij dienen juristen onder meer: een 

 
225 Een dergelijke paradigmawijziging naar een multidisciplinaire en vooruitziende aanpak is bijvoorbeeld ook 

benodigd om CRM effectief in te passen in de zorg, zie par. 5.3.1. 

Zie verder voor enkele (verkennende) suggesties par. 6.5.  
226 Voor deze procedures zie o.a. par. 4.1.3. 
227 Van de Luijtgaarden 2017, p. 142 en 143. 
228 Van de Luijtgaarden 2017, p. 166. 
229 Deze lijst is niet limitatief en kan worden uitgebreid met alle benodigde actoren en/of professionals die in het 

specifieke geval nodig zijn voor de probleemoplossing, zie Van de Luijtgaarden 2017, p. 164, met verwijzing 

naar Barton 2006, p. 74. 
230 Van de Luijtgaarden 2017, p. 164, met verwijzing naar Brown 2000. 
231 Van de Luijtgaarden, TC 2021, p. 24, met verwijzing naar Brown 1986, p. 13 en 18 
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multidisciplinaire kijk te hebben232, rechtsvergelijkend onderzoek te gebruiken als 

voorbeeld- en inspiratiebron233, te erkennen dat het recht mensenwerk234 is en daarom 

de (relatie) cliënt(-jurist) centraal te stellen, als adviseur op te treden in plaats van als 

advocaat235, daarbij de ‘juiste’ vragen te stellen236, zich af te stemmen op de leefwereld 

van cliënt237 en bijvoorbeeld zowel de financiële als emotionele factoren mee te nemen 

in een advies238.  

 

Dit grondbeginsel sluit ook aan bij de gedachte om het preventief recht in te zetten om 

conflict(communicatie) in de OK terug te dringen. De mens (in de OK dus het 

operatiepersoneel én de patiënt) en zijn of haar leefwereld/omgeving dient centraal te 

staan in de dienstverlening van de preventieve jurist; niet het recht en de 

rechtsbeoefening.239 Vanuit dit principe kan een preventieve jurist zich inbeelden hoe 

(juridische) problemen (in het licht van dit onderzoek: conflict(communicatie) in de OK 

met negatieve gevolgen voor patiënt, professional en zorginstelling240) ontstaan en in 

een vroeg stadium voorkomen kunnen worden. Dit wordt ook wel het onderhouden van 

de juridische gezondheid van cliënt (legal health maintainance) genoemd, waar het 

zoveel mogelijk voorkomen van (juridische) problemen en geschillen onderdeel van 

uitmaakt (prevention of problems, risk aversion and management, dispute 

avoidance).241  

 

Daarbij wordt erkend dat de (juridische) problemen die een cliënt heeft (doorgaans) deel 

uitmaken van een groter probleem (multiproblematiek) en de enkele vertaling van de 

feiten naar een juridische context tekort schiet.242 Als deze gedachte wordt 

geëxtrapoleerd naar onderliggend onderzoek, dan betreft het (juridische) probleem de 

medische fout in een specifiek geval ten gevolge van conflict(communicatie) (en de 

daaropvolgende juridische (klacht)procedure). De multiproblematiek is echter het feit 

 
232 Van de Luijtgaarden 2017, p. 150 met verwijzing naar Brown 1986, p. 19, Brown 1978, p. xvii en Hartendorp 

2008, p. 63, Brown 1950, p. 42.  
233 Van de Luijtgaarden 2017, p. 150 met verwijzing naar Brown 1986, p. 204 en 208. 
234 Van de Luijtgaarden 2017, p. 152 met verwijzing naar Brown 1986, p. 165. 
235 Van de Luijtgaarden 2017, p. 153 met verwijzing naar Brown 1986, p. 32 en Barton 2009 p. 109-112. 
236 Van de Luijtgaarden 2017, p. 154-155 met verwijzing naar Brown 1986, p. 100 en Brown 1978, p. 149. 
237 Van de Luijtgaarden 2017, p. 153 met verwijzing naar Brown 1986, p. 76-77. 
238 Van de Luijtgaarden 2017, p. 153-154 met verwijzing naar Brown 1986, p. 34. 
239 Van de Luijtgaarden, TC 2021, p. 24. 
240 Zoals omschreven in hoofdstuk 2 en 3. 
241 Van de Luijtgaarden, TC 2021, p. 22. 
242 Van de Luijtgaarden 2017, p. 163-164.; Van de Luijtgaarden, TC 2021, p. 24. 
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dat er meerdere oorzaken zijn voor het bestaan van (een verhoogd risico op) 

conflict(communicatie) in de OK,243 en ondanks deze gevoeligheid van de 

werkomgeving van de OK voor conflict(communicatie), operatiepersoneel niet 

structureel wordt getraind op het hanteren of voorkomen van conflict(communicatie). 

In het geval van preventief recht is er dus sprake van een zogeheten ‘doeloriëntatie’: de 

focus ligt op een werkbare oplossing voor het gehele conflict (niet enkel het juridische), 

wat betekent dat waar nodig ook andere professionals worden ingeschakeld dan alleen 

een jurist (zoals bij de OK bijvoorbeeld specialisten op het gebied van elementen van 

conflicthantering244).245 Om het voorgaande te bewerkstelligen dienen preventieve 

juristen onder meer een brede interesse te hebben en hun vakkennis op peil te houden, 

zodat zij multidisciplinair te werk kunnen gaan bij het opstellen van een preventief 

handelingskader. Ook dienen preventieve juristen aan zelfontwikkeling te doen door 

middel van zogenoemde ‘waardeoptimalisatie’ en ‘morele betrokkenheid’, wat in de 

zorg is uitgewerkt in het leerstuk van ‘normatieve professionalisering’ (waarover meer 

in paragraaf 6.4).246  

 

6.3. Preventieve mechanismen 

 

Eén van de preventieve mechanismen die Brown in bovenstaand licht heeft ontwikkeld 

is de Periodic Legal Checkup.247 Het gaat om een zogenaamde ‘Juridische APK’, 

waarbij jurist en cliënt elkaar periodiek spreken en er aan de hand van een door cliënt 

ingevulde vragenlijst inzichtelijk wordt gemaakt hoe het ervoor staat met de (juridische) 

gezondheid van cliënt.248 Op basis van de uitkomsten maakt de jurist een (juridische) 

risicoanalyse en overzicht van mogelijke scenario’s voor cliënt.249 Het voornaamste 

doel is om aan de cliënt duidelijk te maken welke stappen hij moet nemen om zijn 

situatie (juridisch) gezond te houden (legal health maintenance).250 Door de APK wordt 

er tijdig ingegrepen met het doel te voorkomen dat eventuele zwaktes leiden tot 

juridische problemen, of dat juridische problemen verder escaleren.251  

 
243 Zie hoofdstuk 2. 
244 Zie hierover meer in par. 6.5 
245 Van de Luijtgaarden, TC 2021, p. 24. 
246 Van de Luijtgaarden, TC 2021, p. 22. 
247 Van de Luijtgaarden 2017, p. 147-148 met verwijzing naar Brown 1986, p. 187. 
248 Van de Luijtgaarden 2017, p. 147-148 met verwijzing naar Brown 1986, p. 139 en 187. 
249 Van de Luijtgaarden 2017, p. 147-148 met verwijzing naar Brown 1986, p. 139. 
250 Van de Luijtgaarden 2017, p. 148. 
251 Van de Luijtgaarden 2017, p. 148. 
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Een volgende concept van Brown is de ‘Juridische Autopsie’.252 Het idee is gebaseerd 

op de medische wetenschap en omvat het volledig analyseren van een juridische ‘dode’ 

zaak (dat wil zeggen een einduitspraak in hoogste ressort heeft gehad of via een 

schikking of andere vormen van alternatieve geschillenbeslechting is beëindigd), met 

als doel het achterhalen wat de kern is van een zaak en om inzicht te krijgen in hoeverre 

juridische en niet-juridische middelen een rol hebben gespeeld bij de oplossing ervan. 

Op die manier kunnen juristen bepalen wat effectief was in de desbetreffende situatie, 

en waarom. Vervolgens kunnen de juristen hieruit lering trekken voor een volgende 

zaak.253 Dergelijke analyses zijn zorgprofessionals – ook in het licht van 

conflict(communicatie) – niet onbekend, als we bijvoorbeeld kijken naar soortgelijke 

huidige initiatieven binnen de OK zoals de black box.254 

   

6.4. Normatieve professionalisering en moreel beraad  

 

6.4.1. Normatieve professionalisering 

 

Een concept binnen het preventieve recht waarmee de paradigmawijziging ten aanzien 

van de betrokkenen (juristen en medische professionals) bij de OK verder kan worden 

uitgewerkt (en bereikt) is ‘normatieve professionalisering’. Deze subparagraaf 

introduceert het concept van normatieve professionalisering en plaatst dit concept 

binnen de context van de OK, ook om daarmee het nut van dit concept voor de medische 

professionals op de OK aan te tonen. 

 

De kern van normatieve professionalisering is dat de professionals zelf voortdurend op 

zoek gaan naar het in lijn brengen van de diverse normen en achterliggende waarden in 

het professionele handelen en het daarmee gepaard gaande leerproces.255 Voor 

operatiepersoneel zou dit betekenen dat zij bijvoorbeeld continu reflecteren op in 

hoeverre de patiëntveiligheid centraal staat in hun professionele handelen tijdens de 

 
Voor een verkennende analyse van toepassing van dit concept binnen de OK, zie par. 6.5 
252 Van de Luijtgaarden 2017, p. 148-149 met verwijzing naar Brown 1986, p. 153 en 196 e.v.  
253 Van de Luijtgaarden 2017, p. 148-149, met verwijzing naar Brown 1986, p. 197 en 202. Zie par. 6.5 voor een 

verkennende toepassing binnen de OK van dit concept. 
254 Zie par. 5.2. 
255 Van den Ende 2011, p. 36. 
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operatie en hoe zij als geheel team de patiëntveiligheid kunnen blijven waarborgen bij 

toekomstige operaties. Volgens normatieve professionalisering dienen normen en 

waarden zoals gelijkwaardigheid en zorgzaamheid (bijvoorbeeld in de OK voor alle 

patiënten) centraal te staan. In dit licht wijst Van den Ende er op dat professionals 

gezamenlijk moeten reflecteren en leren wat handelen als een ‘betrokken’ professional 

inhoudt. Hierbij is wederzijdse openheid, respect en het vermijden van hiërarchische 

relaties van belang.256 Voor de OK betekent dit in de praktijk dat het operatiepersoneel 

gezamenlijk en voortdurend – dus zonder inmenging van storende factoren zoals 

hiërarchie, waardoor er eventueel angst is om wederzijds eerlijk te zijn – dienen te 

reflecteren op wat het betekent om een zorgzame en betrokken medische professional 

te zijn die de hoogste kwaliteit van zorg nastreeft. 

 

Het leerstuk dient dus als handvat bij onderzoek door de professionals zelf naar wat 

‘goed werk’ – in de gezondheidszorg dus ‘goede zorg’257 – betekent, om zo een meer 

volledige invulling te geven aan professionaliteit. In die zin kan normatieve 

professionalisering voor de OK dus een oplossingsrichting zijn die bijdraagt aan het 

terugdringen van conflict(communicatie), wanneer de medische professionals het 

implementeren van conflicthantering258 zien als noodzakelijk onderdeel van hun 

professionaliteit. In de praktijk vertaalt dit zich naar de reflexieve, onderzoekende, 

creatieve en lerende omgang met verschillende normen van normativiteit (persoonlijk, 

relationeel, organisatorisch, moreel-politiek) die in alle vormen van professioneel 

handelen werkzaam zijn. Het gaat om een voortdurende afweging die zich voor, tijdens 

en na werkprocessen (voor de OK: operaties) plaatsvindt.259   

 

In dit verband spreken Kanne en Grootoonk ook wel van de drie E’s: engagement, ethics 

en excellence. Goede zorg krijgt vervolgens vorm door betrokkenheid, ethisch en 

normatief zuiver handelen (op medisch-technisch en persoonlijk vlak).260 

Operatiepersoneel zal bijvoorbeeld op medisch-technisch vlak bepaalde door te lopen 

procedures bespreken voor in het geval er vanwege conflict(communicatie) een 

 
256 Van den Ende 2011, p. 44-49; zie ook Van de Luijtgaarden 2017, p. 128-129. 
257 Zie par. 4.2.1. 
258 Zoals behandeld in hoofdstuk 5. 
259 Van Ewijk 2013, p. 9 e.v.; Van de Luijtgaarden 2017, p. 116, 127-128; zie ook Van de Luijtgaarden, TC 

2021, p. 24-25.  
260 Kanne & Grootonk 2013, 2013, p. 87.  
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medische fout wordt gemaakt, en hoe de fout hersteld moet worden. Op persoonlijk vlak 

zal operatiepersoneel nader kunnen bespreken in teamverband bij welke 

communicatievorm zij zich fijn vinden, indien er sprake is van een (aanstaand) 

meningsverschil.261 Als professionals in vrijheid kunnen zoeken naar verschillende 

normen uit verschillende (multidisciplinaire) velden (zoals in de zorg bijvoorbeeld ook 

naar normen uit het conflicthanteringsveld), dan ontstaat er volgens Kanne en Grootonk 

uiteindelijk een vrije ruimte, waarin professionals helderheid kunnen krijgen over een 

goede invulling van hun werk.262  

 

Kunneman vult daarbij aan dat wanneer de professional de kloof tussen medisch-

technisch en persoonlijk vlak kan overbruggen, de professional als mens in zijn beroep 

kan verschijnen. Vervolgens kan die de operationalisering van zijn waarden vormgeven. 

In dat licht stelt Kunneman de volgende kernvraag: helpt het gedrag van de professional 

de cliënt echt?263 Deze kernvraag dient ook bij de juristen op het gebied van preventief 

recht (in de zorg) centraal te staan, aangezien die als doel hebben om te helpen bij de 

verzorging van de juridische gezondheid, om daarmee geschillen te voorkomen.264 

 

De medische professionals die ‘goede zorg’ willen verlenen dienen de kernvraag zelf te 

beantwoorden. Voor de medische professionals in de OK betekent dit dus ook dat zij 

zelf zullen moeten beslissen wat hun patiënten echt helpt. Hieronder valt dus ook de 

vraag hoe zij als operatiepersoneel de patiëntveiligheid gaan waarborgen en op welke 

manier zij (een verhoogde kans op) conflict(communicatie) gaan terugdringen. Zoals de 

komende subparagraaf behandelt is moreel beraad een hulpmiddel aan de hand waarvan 

operatiepersoneel bepaalde praktijkoplossingen kunnen ontwikkelen voor bijvoorbeeld 

(de verhoogde kans op) conflict(communicatie) binnen de OK.265 Vervolgens kunnen 

deze praktijkoplossingen – met behulp van preventieve juristen266 – als richtlijnen of 

 
261 Zie voor de verschillende fases van conflict par. 2.1; voor een verdere verkenning van de uitwerking van 

normatieve professionalisering in het licht van de problematiek in onderliggend onderzoek, zie par. 6.5 
262 Kanne & Grootonk 2013, 2013, p. 87.  
263 Kunneman 1996, p. 242. 
264 Van de Luijtgaarden, TC 2021, p. 25.  
265 Zie hoofdstuk 2. 
266 Vanuit de grondgedachte en beginselen van het preventieve recht, met een multidisciplinaire blik en een focus 

op de positie van de patiënt, zie hiervoor par. 6.2. 
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wetgeving ontwikkeld en geïmplementeerd worden, zodat deze landelijk breed gelden 

voor de OK.267  

 

6.4.2. Moreel beraad 

 

Voor de medische professional en preventieve jurist kan ‘moreel beraad’ behulpzaam 

zijn in het ontwikkelen van normatieve professionalisering. Moreel beraad is een 

werkvorm die binnen de zorg wordt gebruikt door preventieve juristen en medische 

professionals om normen en waarden te duiden en te verkennen.268 

 

Moreel beraad is een manier om een ethische reflectie te faciliteren binnen een 

beroepsgroep of organisatie op het gebied van de zorg en sociaal werk. Binnen 

dergelijke organisatie is vaak sprake van een complexe werkomgeving vanwege de 

verschillende morele opvattingen en levensdomeinen van het personeel en de 

patiënten.269 Om hiermee  rekening te kunnen houden bij het maken van beslissingen in 

de praktijk, heeft het personeel behoefte aan overleg over moeizame en moeilijke 

situaties en over de ervaringen die verschillende personen hebben opgedaan in relaties 

en de samenwerking met anderen. Tijdens moreel beraad vindt een ethische reflectie 

plaats die aan dergelijke behoeftes tegemoet dient te komen door de praktische wijsheid 

gezamenlijk te ontwikkelen.270  

 

Praktisch bezien is moreel beraad “het, onder leiding van een faciliterende 

gespreksleider, methodisch reflecteren op morele vragen naar aanleiding van 

praktische ervaringen van verschillende soorten professionals”.271 Op deze manier kan 

er door middel van een goed gesprek kritisch en normatief worden gereflecteerd op of 

er ‘goede zorg’ is verleend.272 Daarmee biedt het beroepsbeoefenaars273 een 

 
267 Voor een verkennende analyse van een dergelijk preventief handelingskader waarbinnen deze door medische 

professionals bedachte oplossingen kunnen worden ingepast, zie par. 6.5. 
268 Voor het standaardwerk voor het verwezenlijken van ‘goede zorg’ door middel van moreel beraad (en door 

normatieve professionalisering), zie Kanne 2016.  
269 Kanne 2016, p. 228, met verwijzing naar Jansen, 2004. 
270 Kanne 2016, p. 228-229, met verwijzing naar Heijerman & Tenwolde, 1994; Van Ewijk 2013, p. 62. 
271 Kanne 2016, p. 229, met verwijzing naar Heijerman & Tenwolde, 1994. 
271 Kanne 2016, p. 229, met verwijzing voor het citaat naar Molewijk, Abma, & Van Dartel, 2008, p. 33. 
272 Kanne 2016, p. 229, met verwijzing naar Heijerman & Tenwolde, 1994. 
272 Kanne 2016, p. 229, met verwijzing voor het citaat naar Molewijk, 2010, p. 46; Weidema, 2014, p. 91; 

Karssing, 2011, p. 199. 
273 Voor de uitwerking van deze term, zie par. 4.1.2.. 
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gestructureerde tool om onderling verantwoording af te leggen over de manier waarop 

zij gestalte geven aan hun eigen functioneren. Zo kunnen zij toetsen of hun manier van 

handelen ethisch verantwoord was, of dat er dingen beter of anders konden.274 Zo kan 

bijvoorbeeld een team van operatiepersoneel met elkaar in gesprek gaan over een 

bepaalde operatie, hoe de communicatie verliep en in het geval van 

conflict(communicatie) of meningsverschillen, hoe daar mee om werd gegaan en hoe 

dergelijke gevallen in de toekomst kunnen worden voorkomen. Moreel beraad wordt 

dus ingezet met het oog op verbetering van de kwaliteit van zorg, samenwerking en 

communicatie.275 Bij moreel beraad is het daarbij van belang dat de deelnemers 

openstaan voor de perspectieven van anderen en zich kunnen verplaatsen in de situatie 

van de voorbeeldgever.276  

 

6.5. Een verkenning tot een preventief handelingskader voor de OK 

 

De voorgaande paragrafen plaatsten de grondbeginselen en verschillende elementen van 

preventief recht in het licht van ‘goede zorg’ in het algemeen, en meer specifiek de OK. 

Hoewel daaruit onder meer naar voren komt dat medische professionals voornamelijk 

zelf vanuit normatieve professionalisering door middel van het gebruik van moreel 

beraad praktijkoplossingen moeten aandragen, bevat deze paragraaf een verkenning 

naar een preventief handelingskader op basis van elementen van conflicthantering277 en 

preventief recht.278 Elk van deze elementen van preventief recht kan mogelijk gebruikt 

worden binnen de zorg voor het leveren van veilige en kwaliteit goede zorg (zoals 

omschreven in hoofdstuk 4). Het doel van deze verkenning is om een preventief 

handelingskader te ontwikkelen dat handvatten biedt bij het voorkomen of, in ieder 

geval, terugdringen van (de verhoogde kans op) conflict(communicatie) binnen de 

OK.279 

 

 
274 Kanne 2016, p. 229, met verwijzing naar Heijerman & Tenwolde, 1994. 
274 Kanne 2016, p. 229. 
275 Kanne 2016, p. 229, met verwijzing naar Heijerman & Tenwolde, 1994. 
275 Kanne 2016, p. 232, met verwijzing naar Molewijk 2014, 2010.  
276 Kanne 2016, p. 229, met verwijzing naar Bauduin, 2003; Kessels, 1997. 
277 Zie hoofdstuk 5. 
278 Zie hoofdstuk 6. 
279 Par. 6.5 en 6.6. zijn daarmee het sluitstuk van dit onderzoek en verkennend en ontwerpgericht van aard, zie 

ook par. 1.2. 
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Een eerste element van preventief recht dat kan bijdragen aan het voorkomen of, in ieder 

geval, terugdringen van (een verhoogd risico op) conflict(communicatie) binnen de OK 

is de Juridische APK.280 Wanneer dit wordt toegepast op het samenwerken binnen de 

OK, zouden juristen met kennis van de gezondheidszorg en conflicthantering samen met 

operatiepersoneel periodiek de communicatie en samenwerking binnen de OK moeten 

analyseren en bespreken. Dit dient te gebeuren aan de hand van uitgebreide vragenlijsten 

over deze onderwerpen die worden ingevuld door operatiepersoneel (met verschillende 

functies). Op deze manier kan een jurist op basis van het preventief recht beoordelen 

hoe ‘vatbaar’ een bepaald team van een OK is voor (conflict)communicatie. In dat licht 

zou een jurist bijvoorbeeld kunnen zien in hoeverre er sprake is van genderongelijkheid 

(of een andere kenmerkende oorzaak voor conflict(communicatie) binnen de OK281) 

binnen een team. Zo kan een jurist vervolgens inschattingen maken over de juridische 

gezondheid van een OK-team en naar aanleiding van die analyses bij een team 

benadrukken waar zij meer bewust van moeten zijn en meer aandacht aan moet besteden  

(bijvoorbeeld trainingen over hoe goed samen te werken, ondanks de 

genderongelijkheid of bijvoorbeeld meer genderdiversiteit stimuleren of creëren binnen 

een team).  

 

Een tweede element van preventief recht dat mogelijk kan bijdragen aan het 

terugdringen van conflict(communicatie), met een verbetering van de kwaliteit van de 

zorg tot gevolg, is de Juridische Autopsie.282 Indien er sprake is geweest van een fout 

door het operatiepersoneel, of een chirurg, tijdens een operatie kan dit uiteindelijk leiden 

tot een tuchtrechtuitspraak in hoogste ressort bij het CTG of een schikking tussen patiënt 

en beroepsbeoefenaar of zorginstelling via de klachtprocedure van de Wkkgz. In 

dergelijke gevallen is het vervolgens aan een jurist die thuis is in het preventief recht 

om zo een ‘dode zaak’ in zijn geheel te ontleden en te analyseren. Zo kan de jurist 

achterhalen wat de kern is van de zaak: waardoor is de conflictcommunicatie ontstaan? 

Hoe is het conflict zo kunnen escaleren? Wat zijn de negatieve gevolgen daarvan 

geweest? Was het conflict vóóraf door middel van bepaalde trainingen te voorkomen 

geweest? Of is het conflict, zonder enige nevenschade bij patiënt of professional, via 

deze juridische weg adequaat opgelost? Op deze manier kunnen de juristen bepalen 

 
280 Zie par. 6.3. 
281 Zie hoofdstuk 2. 
282 Zie par. 6.3 voor dit concept Van Brown. 
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welke oplossingsroute effectief is in het specifieke geval en kunnen zij dus 

gemakkelijker met ‘tailormade’ oplossingen komen voor verschillende teams van 

operatiepersoneel. 

 

Vervolgens kan normatieve professionalisering behulpzaam zijn bij het terugdringen 

van conflict(communicatie) binnen de OK. Normatieve professionalisering dient 

allereerst het uitgangspunt te zijn voor alle betrokken professionals in de OK, aangezien 

het handvatten kan bieden bij wat ‘goede zorg’ (en daarmee ook het zijn van ‘een goed 

hulpverlener’283) inhoudt.284  

 

De grondgedachte van het leerstuk is namelijk dat de professional reflexief, 

onderzoekend, creatief, multidisciplinair en vanuit het perspectief van de patiënt te werk 

gaat. Wanneer deze uitgangspunten centraal staan, is er veel ruimte voor 

operatiepersoneel om zich meer te verdiepen in elementen van conflicthantering, met 

als doel het terugdringen van conflict(communicatie).285 Het operatiepersoneel dient 

daarbij, via moreel beraad, zelf met praktijkoplossingen te komen.286 Daarbij dienen 

preventieve juristen, als normatieve professionals, de medische professionals te 

stimuleren en assisteren, zodat de medische professionals scherp blijven ten aanzien van 

hun normatieve professionalisering.  

 

Na het ontwikkelen van dergelijke praktijkoplossingen kunnen juristen die 

gespecialiseerd zijn in preventief recht en kennis hebben van de zorg, vervolgens in 

samenwerking met specialisten in conflicthantering en operatiepersoneel een beleid 

opstellen dat dient te gelden voor alle OK’s binnen Nederland (denk hierbij aan een 

beleid vergelijkbaar – maar dan landelijk – aan het black box-initiatief287). Dit beleid 

dient ook verder uitgewerkt te worden in interne protocollen die gelden voor OK’s. 

Gezien de paradigmawijziging die preventief recht voorstaat288 moeten juristen zelf aan 

de slag in dit proces waarbij het doel is om (de verhoogde kans op) 

 
283 Zie voor deze norm meer uitgebreid hoofdstuk 4. 
284 Zie par. 6.4.1. 
285 Het centraal staan van dergelijke uitgangspunten is bovendien cruciaal voor het effectief inpassen van CRM 

in de zorg (en OK), zie par. 5.3.1 en voetnoot 188. 
286 Voor de uitleg hoe de medische professional zelf normatieve professionalisering nader dient te ontwikkelen, 

zie par. 6.4.1. 
287 Zie uitgebreid par. 5.2 en AMC 1 november 2018. 
288 Voor een uitwerking van de paradigmawijziging in het licht van deze scriptie, zie par. 6.2. 
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conflict(communicatie) in de OK terug te dringen. Zij dienen dus proactief de medische 

professional bij te staan door ex ante probleemoplossend te werk te gaan, in plaats van 

ex post juridische bijstand te verlenen aan een medische professional in het geval de 

medische fout al heeft plaatsgevonden. 

 

Een aanbeveling is om (als dit past binnen de praktijkoplossingen die operatiepersoneel 

voorstaan) in het landelijke beleid op te nemen dat operatiepersoneel structureel 

trainingen dienen te volgen op het gebied van CRM, just culture en de werksystemen 

van power with vs. power over. Een gecoördineerde en landelijke aanpak (ten aanzien 

van de paradigmawijziging) is hierbij gewenst.289 Verdere richtlijnen op het gebied van 

deze conflicthanteringsmechanismen dienen bovendien beschikbaar te zijn in een 

landelijke algemeen toegankelijke databank.290  

 

Ook dient het operatiepersoneel in zijn algemeenheid training te krijgen over de meest 

kenmerkende oorzaken van conflict(communicatie) binnen de OK, zodat de 

bewustheidszin daarover groeit. Dergelijke traingingen kunnen op basis van de 

hierboven beschreven Juridische APK ‘tailormade’ worden gemaakt per team van 

operatiepersoneel (bijvoorbeeld extra trainingen over de gevolgen van etnische 

diversiteit voor de samenwerking, indien dit sterk aanwezig is binnen een team). Ten 

slotte, zou in dit beleid (bovenop de trainingen vóóraf), aan de hand van interne 

protocollen, verwerkt kunnen worden hoe er gehandeld dient te worden door 

operatiepersoneel in het geval er sprake is van een crisissituatie ten gevolge van 

conflict(communicatie) tijdens een operatie. Het doel hiervan is op operatiepersoneel 

handvatten te geven om het conflict op een vroeg moment de kop in te drukken, zodat 

er geen negatieve gevolgen ontstaan voor de patiënt veiligheid.  

 

Een laatste element van preventief recht wat nuttig kan zijn voor het terugdringen van 

conflict(communicatie) binnen de OK is het invoeren van een doorlopend systeem van 

moreel beraad. In het licht van de normatieve professionalisering zoals hierboven 

beschreven, zou moreel beraad ‘vaste prik’ moeten worden voor operatiepersoneel, 

 
289 Voor de relevantie deze elementen van conflicthantering, hun bewezen effectiviteit en de toepassing daarvan 

binnen de OK, zie hoofdstuk 5. Gezien de overeenkomsten tussen de luchtvaart en de OK kunnen de trainingen 

mogelijk op dezelfde manier ontwikkeld worden als in de luchtvaart heeft plaatsgevonden. 
290 Hier ontbreekt het momenteel nog aan, zie par. 4.3. 
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opgenomen moeten worden in de hierboven beschreven beleidsdocumenten en daarmee 

dus onderdeel van interne protocollen van ziekenhuizen. 

 

Moreel beraad is namelijk uitstekend toepasbaar binnen de complexe werkomgeving 

van de OK. Zoals hoofdstuk 2 beschrijft is er binnen de OK namelijk sprake van een 

werkomgeving waarbij er onder hoge druk gepresteerd moet worden, terwijl er 

meerdere valkuilen – zoals hiërarchie, beroepsautonomie en (een gebrek aan) diversiteit 

– zijn die tot conflict(communicatie) kunnen leiden.  Aan de hand van moreel beraad 

zou operatiepersoneel vóór en na operaties een ethische reflectie kunnen uitvoeren om 

de normen, waarden en ervaringen van het gehele team te kunnen bespreken. Hierbij is 

van belang dat elk lid van een team op een neutrale manier op persoonlijke titel zijn 

gedachten kan delen en dat de anderen daar ook voor openstaan (zonder enige 

vooroordelen of verstoorde verhoudingen ten gevolge van hiërarchie of 

beroepsautonomie). Op deze manier kan een team van operatiepersoneel de gaten in 

normen, waarden en ervaringen dichten, met als doel conflict(communicatie) binnen de 

OK terug te dringen en zo toe te werken naar een verbetering van de kwaliteit van zorg, 

samenwerking en communicatie. Juristen die zijn gespecialiseerd in het preventieve 

recht kunnen samen met specialisten op het gebied van moreel beraad een 

handelingskader opzetten (en uitwerken in beleidsdocumenten) waar het team van 

operatiepersoneel gebruik van kan maken (onder leiding van een faciliterende 

gespreksleider) tijdens hun sessies op het gebied van moreel beraad. Mijns inziens is het 

daarbij wel van belang dat elk team van operatiepersoneel vrij is hoe zij hun moreel 

beraad precies inrichten, zodat ze niet vastgeroest zitten in een vooraf opgesteld 

handelingskader wat voor hun bijvoorbeeld minder goed werkt. 

 

6.6. Handhaving van preventief handelingskader 

 

Ten slotte, resteert de vraag hoe bovenstaand handelingskader kan worden binnen de 

bestaande wettelijke kaders die moeten toezien op de veiligheid en kwaliteit van zorg.291 

Zoals hoofdstuk 4 beschrijft is er binnen de wettelijke kaders van bijvoorbeeld de 

Wkkgz en de Wet BIG voldoende ruimte om een handelingskader van conflicthantering 

 
291 Zie voor deze wettelijke kaders uitgebreid hoofdstuk 4 
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gebaseerd op de beginselen van preventief recht (zoals bovenstaand beschreven) in te 

passen.  

 

Via de wettelijke kaders van de Wkkgz en de Wet BIG kan dan ook de handhaving 

plaatsvinden. Daarbij is van belang dat de Wkkgz en de Wet BIG gebruikmaken van 

globale en dynamische normstellingen. Of er ‘goede zorg’ is verleend en er is gehandeld 

als een ‘goed hulpverlener’ in de zin van de Wkkgz dient verder ingevuld te worden 

door het veld, waarbij de zorginstelling een eigen verantwoordelijkheid heeft bij het 

bepalen van wat in het concrete geval ‘goede zorg’ is. De inhoud en reikwijdte van die 

norm verandert bovendien mee met de in de praktijk ontwikkelende stand van de 

wetenschap en normen, eisen en ervaringen uit de kring van zorgaanbieders zelf.292 

Hetzelfde geldt voor de norm ‘verantwoorde zorg’ in de zin van de Wet BIG.293 In dat 

licht kunnen de globale en dynamische normen nader worden ingevuld door 

standaarden, richtlijnen en interne protocollen van ziekenhuizen.294 

 

In dat licht is van belang dat er door de OK van de verschillende ziekenhuizen zélf een 

preventief handelingskader voor het terugdringen van conflict(communicatie) wordt 

opgezet dat is gestaafd met beleidsdocumentatie en interne protocollen.295 Zo verbinden 

de OK’s van de ziekenhuizen (en daarmee de praktijk in het algemeen) zich aan 

bepaalde normen die van belang zijn voor de vraag of er ‘goede zorg’ is geleverd. 

Vervolgens kan de beleidsdocumenten en kunnen de interne protocollen op het gebied 

van het terugdringen van conflict(communicatie) dienen als richtsnoeren voor het 

invullen van de normstellingen uit de Wkkgz en de Wet BIG. 

 

Als er vervolgens een fout wordt gemaakt door het operatiepersoneel die het gevolg is 

van conflict(communicatie), staan voor de patiënt en handhavende instantie(s) (zoals de 

IGJ) verschillende wegen (zoals een klachtenregeling of tuchtprocedure) open om de 

rechten van de patiënt te waarborgen.296 Vervolgens dienen de beleidsdocumenten en 

interne protocollen, en de manier waarop die wel of niet zijn nageleefd door het 

operatiepersoneel, van invloed te zijn bij het bepalen of er sprake is geweest van een 

 
292 Voor een uitgebreide behandeling en bronverwijzingen, zie par. 4.1.2. 
293 Zie par. 4.2. 
294 Zie par. 4.3. 
295 Zie par. 6.5. 
296 Zie par. 4.1.3 en 4.2. 
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normschending en of er verwijtbaar is gehandeld door de professional. Hierbij dient 

mijns inziens niet alleen van belang te zijn hoe de professionals hebben gehandeld 

tijdens die specifieke operatie, maar ook hoe de inzet van het team is geweest bij de 

trainingen en het morele beraad gedurende een langere periode. Dergelijke afwegingen 

vormen uiteindelijk de basis voor de vraag of er een sanctie moet worden opgelegd voor 

de professional.  

 

Ten slotte, dient dit systeem natuurlijk niet het uitgangspunt te zijn. Vanuit de gedachte 

van preventief recht blijft centraal staan dat voorkomen beter is dan genezen en dat 

professionals zich blijven inzetten voor het terugdringen van conflict(communicatie) 

binnen de OK.  

 

6.7. Tussenconclusie 

 

De voorgaande behandelen dat preventief recht staat voor een paradigmawijziging ten 

aanzien van de rol voor de jurist én de (medische) professionals, met als doel het in een 

vroeg stadium voorkomen van (juridische) problemen. Hierbij staan enkele 

preventiefrechtelijke mechanismen ter beschikking van de jurist en (medische 

professional). Medische professionals worden geholpen bij deze paradigmawijziging 

door verder invullen te gevel aan hun normatieve professionalisering, mede aan de hand 

van moreel beraad. Binnen de OK is ruimte voor inpassing van een preventief 

handelingskader, gebaseerd op een dergelijke paradigmawijziging, waarbinnen diverse 

conflicthanteringsmechanismen kunnen worden ingepast. Uiteindelijk kan dit mogelijk 

leiden tot veilige en goede kwalitatieve zorg.  
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7. Conclusies en aanbevelingen 

 

7.1. Conclusies 

 

Uit dit onderzoek komt voornamelijk naar voren dat er voor OK’s van ziekenhuizen 

door heel Nederland veel ‘te winnen’ valt wanneer deze zich op een structurele manier 

gaan bezighouden met het inpassen van conflicthanteringsmechanismen – vanuit de 

gedachte van preventief recht – in hun werkwijze. Dit kan mogelijk (de verhoogde kans 

op) conflict(communicatie) binnen de werkomgeving van de OK reduceren, met 

positieve gevolgen voor de centrale doelstelling van veilige en kwalitatief goede zorg. 

 

Zo blijkt dan ook uit het onderzoek dat er een discrepantie is tussen de praktische 

realiteit op het gebied van oorzaken en gevolgen van conflict(communicatie) en de 

inpassing van conflicthantering in de dagelijkse werkwijze om die oorzaken en 

gevolgen te ondervangen. De eerste hoofdstukken demonstreerden dat de OK een 

complexe werkomgeving is met gevoeligheid voor conflict(communicatie). De 

oorzaken voor die gevoeligheid beslaan een breed spectrum: van botsende normen en 

waarden tot en met een geïnternaliseerde dysfunctionele hiërarchie. Bovendien zijn de 

gevolgen van geëscaleerd conflict binnen de OK groot. Voor de patiënt, maar ook voor 

het operatiepersoneel en de zorginstelling. Ondanks deze noodzaak tot het terugdringen 

van (een verhoogde kans op) conflict(communicatie) binnen de OK, zijn de huidige 

initiatieven op het gebied van conflicthantering beperkt en in ieder geval niet structureel. 

 

Hierom valt er dus mogelijk winst te behalen voor OK’s van ziekenhuizen door heel 

Nederland wanneer zij over de grenzen van hun vakgebied kijken. In de luchtvaartsector 

wordt namelijk al geruime tijd, op een effectieve manier, constructief 

conflictmanagement ingezet. Enkele van deze conflicthanteringsmechanismen zouden 

ook toepasbaar kunnen zijn binnen de OK. Dit past ook binnen de innovatiegedachte 

van het regelgevende kader op het gebied van veilige en kwalitatief goede zorg dat is 

neergelegd in enkele dynamische en globale open normstellingen. Daarvoor is het wel 

van belang dat dit op een structurele manier gebeurd en dat het constructieve 

conflictmanagement wordt geïnternaliseerd in de normen en waarden van het 

operatiepersoneel. Hierbij kan preventief recht behulpzaam zijn, aangezien aan de hand 

daarvan een paradigmawijziging kan plaatsvinden bij preventieve juristen en medische 
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professionals die betrokken zijn bij de OK. Vanuit dit oogpunt behandelt de komende 

paragraaf enkele aanbevelingen. 

 

7.2. Aanbevelingen 

 

Op basis van (het verkennende karakter van) dit onderzoek kunnen verscheidene 

aanbevelingen worden gedaan: 

 

• Formuleer een eenvoudige en gangbare definitie voor conflict, zodat dit 

eenvoudig te herkennen is voor operatiepersoneel.297 

• De zorgsector wordt geadviseerd om een CRM-beleid te creëren voor de OK, 

waarbij er gepoogd wordt een gezamenlijk ‘operatiediscours’ op te stellen die 

de operatieteams kunnen uitdragen. Daarbij is een landelijke, geïntegreerde, 

multidisciplinaire aanpak, met trainingen op structureel niveau van belang.298 

• De OK heeft baat bij een just culture, die vrij is van dysfunctionele hiërarchie. 

Voor het creëren van de just culture dient er grote aandacht te zijn in de opleiding 

van OK-personeel. Ook dient het management van een ziekenhuis een just 

culture te waarborgen.299   

• Er wordt aanbevolen om OK-personeel te trainen in het omgaan met het power 

with- vs power over systeem, zodat eventuele dysfunctionele hiërarchie wordt 

omgezet in een functionele hiërarchie. Om bij te dragen aan de acceptatie van 

een power with- vs power over-systeem is het wenselijk dat operatiepersoneel 

de trainingen geven.300  

• Om de veiligheid en kwaliteit van zorg te verbeteren, zou de OK vanuit de 

beginselen van preventief recht kunnen gaan opereren. Hiervoor is een 

paradigmawijziging nodig. Op basis hiervan kan mogelijk, door middel van 

normatieve professionalisering aan de hand van moreel beraad, een preventief 

handelingskader (dat wordt vastgelegd in landelijke richtlijnen en/of protocollen 

en langs die lijnen wordt gehandhaafd301) worden opgesteld.302  

 
297 Zie par. 2.1. 
298 Zie uitgebreid par. 5.3.1. 
299 Zie uitgebreid par. 5.3.2. 
300 Zie uitgebreid par. 5.3.3. 
301 Zie uitgebreid par. 6.6. 
302 Zie uitgebreid par. 6.3, 6.4.1 en 6.5. 
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• Binnen dit preventieve handelingskader kunnen bovenstaande 

conflicthanteringsmechanismen worden ingepast en geïnternaliseerd in de 

waarden van het OK-personeel. Ook kunnen hierbinnen de Juridische APK en 

Juridische Autopsie worden ingepast, waarbij de preventieve jurist van pas kan 

komen.303 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
303 Zie uitgebreid par. 6.3 en 6.5. 
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