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De ernst

• Catastrofaal

• Groot: ziekenhuisopname, kosten

• Matig: vertrouwensbreuk, mogelijk kosten

• Klein: ongemak, irritatie, veel kleine beetjes 
maken ook een grote!
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http://nos.nl/video/2101201-

een-medische-misser-is-snel-

gemaakt.html

http://nos.nl/video/2101201-een-medische-misser-is-snel-gemaakt.html
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Een  onbedoelde  …

• Je hebt dienst op een wachtpost

• Vijf  artsen en twee assistenten

• Een collega vraagt om een huisbezoek te doen
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• Een man van 77 jaar

• Veel pijn

• Durogesic pleisters helpen niet

• Andere medicatie wordt niet gewenst

• Er is reeds een pijnpomp besteld

• Ik moet polshoogte nemen en het regelen
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Wat zou jij doen? 
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Wat te doen?

• Juiste houding

• Goed luisteren

• Overleggen met partner en patiënt, nog eens 
naar andere mogelijkheden vragen

• Overleggen met verpleegkundige

• Accorderen

• Verslagleggen
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Twee weken later

• De patiënt is volgende dag overleden

• Twee weken later wordt je gebeld…

• … en uitgenodigd bij het bestuur 

• Er volgt een overleg met de partner

• Zij verwijt jou het overlijden van haar man
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Twee weken later

• Er volgt een overleg met de partner

• Zij verwijt jou het overlijden van haar man
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Waarom liep dit fout?
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Waarom liep dit fout?

Kennis en 

vaardigheden

Proces
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Wat leren we?

• Incidenteel of structureel?

• Oorzaken

- Werkdruk

- Communicatieproblemen zorgverleners

- Agenda Patient niet op tafel

- Tussendoortjes

- Foute informatie

- Skills van de dokter
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Wat doe je beter niet en wat was 
mijn houding?

• Meteen toegeven

• Spijt betuigen

• Juiste houding

• Vragen om vervolgcontact



16
Hoe liep het af met onze 

onbedoelde …patiente? 6 weken 
later

• Huisbezoek afgelegd

• Alles nog eens doorgenomen

• Tot opluchting van patient en huisarts..

• Bestuur: Eigen huisarts meer beschikbaar zijn
of tenminste terminale patienten goed
doorgeven aan de wachtpost (continuiteit..)
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Een fout is een uitdaging 

En nodigt uit..
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Een echte 
verbeter cultuur: 
Maar  dat is voor 

een volgende 
keer..
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..en bij een echte klacht 
komen we in een andere 
logica


