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Presentation Notes
De term disclosure onder vuur in VS. Disclosure is afkorting van Disclosure of medical errors, maar is een pakket van communicatieve elementen (empathie spijtbetuigen verbetermaatregelen) Men neigt naar communicatieve vaardigheden of ‘transparantie’



Hoe vaak worden fouten aan patiënt verteld? 
• Enquête onder Nederlandse artsen: 

• Full disclosure 25% 
• Laarman, NIVEL rapport, 2016

• Aan patiënt verteld: 
• 50% van de geringe fouten
• 5% van de ernstige fouten

• Kaldjian, 2007

• 100% van de artsen is van plan ‘full disclosure’ te geven, slechts 
17% doet het in werkelijkheid (Ghalandarpoorattar, 2012)

• Disclosure GAP 
• Gallagher, 2009
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• Kennen het belang niet van openheid voor 

wederzijds vertrouwen

• Geen vaardigheden

• Angst voor reputatieverlies en medicolegale

consequenties

• ‘Mag niet van de verzekering’ 

• Kost moeite wanneer onder vuur 

Waarom geen open communicatie (‘disclosure’)?
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Peer support en disclosure coaching
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135 kinderziekenhuizen in VS hebben een curriculum gemaakt hoe AE open te communiceren



Leerdoelen workshop
De-escaleren kun je leren

• Weten dat het u ook overkomt

• De techniek van open communicatie kennen en leren toepassen in een simulatiegesprek

• De valkuil van defensief communiceren onderkennen
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Programma Workshop
‘De-escaleren kun je leren’ of ‘Waarheid om bestwil’

Voor en door werkers in de zorg

Kleinschalig (maatschap, afdeling, vakgroep, opleiding)

Duur: dagdeel (3 uur)

Interactieve lezingen (deelnemers stemmen)

Video demonstratie

Gespreksoefening

Inbreng eigen casuïstiek



Ervaren specialistenAIOS gynaecologie



Hoe escalatie bij klacht te voorkomen? 
• Als zorgverlener al betrokken is bij klachtprocedure:

• Peer support

• disclosure-instructie

• Bevordert op werkplek een cultuur van blamefree reporting

• Of is preventieve disclosure-instructie beter? 

• Na incident volgt al snel een gesprek met patient en familie

• Geen tijd voor effectieve ‘disclosure training’

• ‘You never have a second chance to make a first impression’
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Tips voor het klachtgesprek



Voorbereiding van het gesprek
• Samenstelling team en rolverdeling

• Is er wel of geen fout gemaakt of loopt het onderzoek nog

• Had de zorg – ook zonder fouten – beter gekund? 

• Benadruk empathie en openheid als belangrijke gesprekselementen

• Bespreek non-verbale tips

• Hand geven

• Ga zitten en stel iedereen voor

• Maak oogcontact

• Gebruik heldere taal  (geen jargon)



Flowchart Disclosure
Incident/calamiteit/complicatie

Onderzoek of er een fout is gemaakt

Fout gemaakt

Nader onderzoek gewenst

Geen fout gemaakt

Apology of responsibility

Na uitslag vervolggesprek

Apology of sympathy

Zorg had beter gekund



Spijt betuigen
• Apology of sympathy

• Fout gegaan

• Apology of responsibility
• Fout gedaan

• Hybride apology =

• Toetsbaar en 
medeverantwoordelijk

• Bereidheid tonend om eventuele 
fouten te onderzoeken en te 
erkennen

• verbetermaatregelen

Presenter
Presentation Notes
Toch is het niet uit principe (dat ik overigens wel huldig) dat ik zorgverleners wil aanraden om de waarheid te spreken, maar vooral omdat aangetoond is dat alle partijen er beter van worden. En dan zou het jammer zijn als we deze mogelijkheid niet benutten



Toon Medeverantwoordelijkheid

• Vermijd externaliseren

• We hebben heel wat met u te stellen gehad gisterenavond

• uw overgewicht maakte de operatie ook niet makkelijker

• Als u eerder was verwezen dan….

• Vermijd veralgemeniseren

• De ureter werd gisteren doorgesneden

• Toon emotie (maar noem je zelf geen slachtoffer)

Presenter
Presentation Notes
Dus niet ‘we hebben heel wat met u te stellen gehad gisteren avond’en niet ‘de ureter werd gisteren doorgesneden’ ipv ‘ik heb …’



Defensief (versus open/empathisch)

• Wees/toon niet: 
• Afstandelijk/ongeïnteresseerd

• Formeel/formalistisch

• Onduidelijk (b.v. jargon)

• Gekrenkt/verdrietig

• Geërgerd

• Vermijd strijd maar ‘agree to disagree’: 
• Welles/nietes (Pyrrus overwinning)

• Verdieping van het conflict

Presenter
Presentation Notes
Feitelijk een oefening in inlevingsvermogen. Gesprekstips: ik herken me niet het beeld dat u schetst en bij mislukte behandeling: we hebben geen ander belang dan uw belang (~landelijke richtlijn)



Einde van gesprek

• Geef voldoende gelegenheid tot vragen

• Biedt altijd vervolggesprek aan



Openheid in de praktijk

Ervaren specialistenAIOS gynaecologie



Weerstandsargumenten

• Wat heeft de patiënt er aan om te weten 

dat wat ze heeft doorgemaakt door een 

fout van de zorgverlener komt

• Het help toch niet

Presenter
Presentation Notes
Pleidooi voor de leugen om bestwil. Verhaal eierstok. Onder supervisie van de gynaecoloog brandt de AIOS bij een tubectomie voor EUG per abuis de bloedvaten naar de eierstok door waardoor deze moet worden verwijderd. De gynaecoloog vertelt dan de de eierstok er uit moest vanwege verklevingen. Helaas kwam de OK-assistente uit het zelfde dorp en hoorde patiënt het echte verhaal. Verhaal foei van uterusperforatie bij hysteroscopie. (foei foei, nooit meer doen) Begin het gesprek met de spijtbetuiging (als slechtnieuwsgesprek) en breng dan de evt verzachtende omstandigheden aan de orde. Andersom is defensief en wekt de indruk de fout niet te willen erkennen. Openingszin (na uitwisselen van beleefdheden): u vraagt zich misschien af of er een fout gemaakt is….Als het niet duidelijk is of er een medische fout is gemaakt, biedt vervolggesprek aan om eventuele uitkomst van nader onderzoek te bespreken
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Casus

• Eierstok

• Wachten op SC

• Foei

• Perinatale sterfte



Casus eierstok

• 22 jarige vrouw, P0
• Verdenking EUG
• Laparoscopie (AIOS onder supervisie van gynaecoloog): 

• Vers bloed uit pral gespannen, blauwe linker tuba
• Dreigende ruptuur tubair zwangerschap links
• Opzet: tubectomie
• Lig infundibulopelvicum gecoaguleerd (vaatvoorziening eierstok)
• Donkerblauw linker ovarium verwijderd

• Volgende ochtend eerste gesprek met patiënte en haar partner
• Gynaecoloog vertelt dat er veel verklevingen waren waardoor het ovarium 

niet gespaard kon worden

Helaas kende de operatie-assistente de patiënte 
uit het dorp…..



Casus wachten op SC

• Moeizame ontsluiting bij goed CTG

• 6-7 cm, na 7 uur geen vordering besloten tot sectio

• 16.00 uur

• Uitstel door andere spoedoperaties

• Echtgenoot boos!

• 22.00 uur eindelijk sectio met goede afloop

• Man overweegt klacht



Casus perforatie uterus bij hysteroscopie

• Tijdens een hysteroscopie  via dagopname door de AIOS onder 
supervisie van de gynaecoloog wordt de uterus geperforeerd

• Bij het ontslaggesprek meldt de supervisor dat ‘de baarmoeder was 
geperforeerd door de hysteroscoop’

• Hierop vraagt de patiënt wie de baarmoeder heeft geperforeerd? 
• Na enige aarzeling erkent de AIOS dat hij de baarmoeder heeft 

geperforeerd
• Hierop heft de patiënt waarschuwend haar vinger op en zegt: …

Foei foei! Nooit meer doen



Perinatale sterfte

• Kind overlijdt vlak na de geboorte
• Bij intern onderzoek blijkt verkeerde interpretatie van CTG
• De gynaecoloog heeft spijt betuigd over wat er gebeurd is, maar heeft 

de fout in de gesprekken met het ouderpaar nooit erkend
• Inmiddels is de gynaecoloog burn out en uitgevallen. Hij overweegt te 

stoppen met de patiëntenzorg
• In overleg met zijn psycholoog biedt hij na een jaar alsnog zijn excuses 

aan aan het ouderpaar
• ….

Mariëlle van Pampus, gynaecoloog en voorzitter CCO NVOG



Oefening baart kunst

Dank voor uw aandacht

Waarom liever geen disclosure geven? 
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