
Programma

o 13.30 uur Welkom door Ineke Sybesma, directeur Fonds 
Slachtofferhulp

o 13.45 uur ‘Just Culture: juridische, maatschappelijke en 
ethische aspecten’ door prof. dr. Johan 
Legemaate, hoogleraar Gezondheidsrecht, Amsterdam 
UMC/UvA

o 14.00 uur ‘Just Culture: wat betekent dat voor mij als 
ziekenhuisbestuurder?’ 
door John Taks, voorzitter Raad van Bestuur 
Diakonessenhuis Utrecht

o 14.15 uur Zaaldiscussie

o 14.45 uur Pauze

o 15.15 uur ‘Just Culture: direct na een ongewenste gebeurtenis, 
vormgeving van bureau OPEN’ door mr. Berber 
Laarman, docent-onderzoeker VU Amsterdam

o 15.30 uur Panel- en zaaldiscussie

o 16.30 uur Afsluiting door prof. mr. dr. Arno J. Akkermans, hoogleraar 
Privaatrecht, VU Amsterdam

o 16.45 uur Afsluitende borrel 



Prof mr. Johan Legemaate 
Open in de zorg symposium 
'Just Culture'



Wat is een ‘just culture’?
“What is needed is a “just culture”, an atmosphere of 
trust in which people are encouraged, even rewarded, 
for providing essential safety-related information - but 
in which they are also clear about where the line must 
be drawn between acceptable and unacceptable 
behavior”. 

Onaanvaardbaar: opzet of grove nalatigheid

Recenter: Safety 2.0 > leren van wat goed gaat



Gevolgen 
van de ‘just 
culture’ 
benadering

Algemeen: meer in het algemeen: een cultuur waarin 
(de mogelijkheid tot) leren centraal staat; geen 
‘naming and shaming’

Specifiek: ‘Blame free reporting’/veilig melden: 
kunnen melden van incidenten zonder bevreesd te 
hoeven zijn dat de melding in een juridische 
procedure tegen je gebruikt wordt



Illustratie



Ontwikkelingen in Nederland
Ontwikkeling van veilig melden-systemen, veelal op 
afdelingsniveau (Isala, 2003)

Afspraken over veilig melden: Beleidsdocument (2007)

Ontwikkelingen in de rechtspraak

Wettelijke regeling veilig melden sinds 2016 (art. 9 lid 6  van 
de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)



Tegengeluid 1: ‘just culture’ gaat niet ver genoeg
Uit de hoek van zorgprofessionals: de ‘just culture’ is nog niet ver genoeg 
doorgevoerd



Tegengeluid 2: ‘just culture’ gaat te ver
Uit de hoek van patiëntenorganisaties en advocatuur: ‘Just culture/veilig melden’ 
ondermijnt de rechtspositie van de patiënt

Verwarring door begrip ‘blame free reporting’: suggestie van immuniteit

Alleen maatschappelijk draagvlak voor ‘just culture’/veilig melden als recht patient
op goed geregeld is

Veilig melden beschermt de melder tegen acties van werkgever of toezichthouder, 
maar doet niet af aan klachtrecht patiënt



Het gaat om de balans: aandacht 
voor zorgverlener en patiënt 



J. Legemaate, Henk Leenen-
lezing 2018 (TvGR 2018, nr. 3)



De optelsom van het OPEN-project tot nu toe:
’Just Culture’ in brede zin 

o Aandacht voor de patiënt en zijn naasten (openheid, excuses waar nodig, 
informatie, ondersteuning)

o Aandacht voor de zorgverlener (ondersteuning, peer support)
o ‘Rapid response’ mbt patient/naasten en zorgverleners
o Een veilige cultuur binnen de instelling
o ‘Open disclosure’ beleid op instellingsniveau
o Integrale benadering binnen de instelling (‘Bureau OPEN’)
o Dejuridisering van afhandeling klachten en claims 
o Zoveel mogelijk transparantie, bijv. over calamiteiten



Dank 
voor uw

aandacht



John Taks 
Open in de zorg symposium
'Wat betekent Just Culture voor een 
ziekenhuis bestuurder?'



Just Culture
Wat betekent dat voor mij als ziekenhuisbestuurder?

11 december 2018
John Taks, Voorzitter RvB Diakonessenhuis



Al 175 jaar zorg dichtbij met het Diakonessenhuis

2



En dan komt het ineens heel dicht bij

3



Zorg is mensenwerk, en mensen maken fouten

4



In 2017 ging het in 1% fout in het Diakonessenhuis, …

5

• 3500 VIM meldingen
• 832 Klachten (bij functionaris)
• 7 Klachten (in commissie)
• 43 Claims
• 25 Calamiteitenonderzoeken

Daarover kwamen …

• 390.868  Polikliniekbezoeken
• 3.481      Dagverplegingen
• 21.923    Opnamen

In 2017 hadden wij…



… maar als het je persoonlijk treft….

…hoe zit je dan in de wedstrijd?

6



De tijd nemen en oordeel uitstellen

7



Vertrouwen en contact houden

8



1 Toegangspoort voor alle (mogelijke) calamiteiten

9

Maatwerk aan de hand van drie volgtijdelijke vragen
1. Wat is er aan de hand?
2. Wat is de behoefte?
3. Wat is nodig?



Het was een spannende weg

10

Maar de resultaten spreken voor zich:
• Medisch specialisten spreken over wat (bijna) mis is gegaan
• Van standaardproces naar maatwerk
• Patiënten waarderen maatwerkproces op basis van hun behoefte
• RvB wordt benaderbaar en aanspreekbaar bevonden



Toch blijft het ook spannend;(over)zie ik het goed?

11



Blijven werken aan openheid

12



Dank 
voor uw

aandacht



Zaaldiscussie



Pauze



Berber Laarman
Open in de zorg symposium
'Bureau OPEN: Just Culture direct na een 
ongewenste gebeurtenis'



Er kan veel
spelen na een
‘gebeurtenis’



Verkokering van 
procedures wordt
zichtbaar doordat
beleid na een
ongewenste
gebeurtenis
verschilt
afhankelijk van de 
naam die een
‘gebeurtenis’ krijgt.



Verkokering brengt risico’s mee
1. Patiënt wordt gereduceerd tot ‘sjabloon’

2. Patiënt valt tussen wal en schip

3. Open reactie duurt te lang

4. Grijs gebied waarin de zorgverlener alleen staat
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Is er een noodzaak
tot ontkokering in 
een ‘Bureau 
OPEN’?

“Dat gaf natuurlijk vijftien jaar geleden 
ook wel wat wrijving hè? Het was wel 
een beetje zo van: wij zijn bezig met 

incidenten, daar hebben jullie 
klachtenfunctionarissen niks mee te 
maken. Maar dat is gaandeweg dus 

compleet veranderd.”

We proberen nog steeds ook naar 
aanleiding van OPEN zo’n Bureau hier 

op te zetten. […] maar in het geval van 
een soort samenloop […] dan 

overleggen we wel hoor. We zitten 
allemaal op dezelfde vloer, dus er wordt 

wel laagdrempelig overlegd. 



Panel- en 
zaaldiscussie
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