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Disfunctioneren in de medische wereld; 
Don’t ask, don’t tell

Voor deze editie hebben we weer een spannend en relevant onderwerp 
 gekozen: disfunctionerende collega’s in de gezondheidzorg. Kennen we niet 
 allemaal  een collega waar we familieleden niet aan zouden toevertrouwen, 
maar die blijkbaar wel goed genoeg is voor andere patiënten? Of die vakgroep 
die door onderlinge vetes niet goed functioneert, of die collega waarvan het 
een  publiek geheim is dat hij/zij te veel drinkt? Waarom blijven dergelijke 
 situaties soms jaren bestaan en waarom lijkt zo veel met de mantel der liefde 
te worden bedekt? En: is het wel de mantel der liefde of durven we het gesprek 
niet aan?

Dit onderwerp belichten we van verschillende kanten, waarbij gedurende 
de avond veel ruimte is voor discussie. Qua opzet zal - nog meer dan vorige 
 edities - een actieve inbreng van een ieder worden verwacht. We zullen daar-
bij daadwerkelijk in moreel beraad gaan!  
De avondvoorzitters Dick Rinkes (huisarts in de Academische Huisartsen-
praktijk) en Ruurd van de Water (geestelijke verzorger en lid van het Palliatief 
team van het Martini Ziekenhuis) begeleiden de discussie. 

Op de website www.med-ethiek.nl kunt u zich aanmelden en vindt u meer 
achtergrondinformatie over de sprekers. Ook is het mogelijk om alvast stel-
lingen en casuïstiek door te geven voor de discussie van deze avond. 

Gezien het beperkte aantal plaatsen en de grote belangstelling voorgaan-
de jaren is snelle inschrijving aanbevolen.

Graag tot 11 april!

Het organisatiecomité,

Yvette van den Berkhof, Renée Duitman, Wilbert Janssen, Jozine ter 
Maaten, Harmen Postema, Dick Rinkes, Bert Tent, Ruurd van de Water

Programma
. uur Ontvangst met broodbu� et in het Martini Paviljoen

. uur Introductie
 Dick Rinkes, huisarts  

. uur  Casus met interactieve discussie
onder leiding van Ruurd van de Water 

. uur  Disfunctioneren in de advocatenpraktijk 
Winfryd de Haan, oprichter en naamgever van de Haan Advocaten & 
Notarissen

  Winfryd heeft zijn eenmansbedrijf zien veranderen in een � rma met een groot 
aantal vestigingen, met notariaat. De maatschap van klein, naar groter en 
groot. Hoe gaat een juridische � rma om met disfunctionerende collega’s? 
De aanpak binnen zijn kantoor is direct en concreet.

. uur ‘Hij die zonder zonde is’
 Ruurd van de Water
 Een verfrissende presentatie over ethiek en disfunctioneren

  uur   Pauze

. uur Van probleem naar een oplossing
Janneke Biesheuvel-Hoitinga, advocaat

  Juridische aspecten bij disfunctioneren. Wat kunnen medici van een advocaat 
verwachten? Ook in de advocatuur is voorkomen vaak beter dan genezen. Het 
interactief verhaal  start bij het contract en eindigt soms met mediatie of een 
ontslag

. uur    Een verslaafde collega… spreek je je collega erop aan? En zo ja, 
hoe dan?

 Robert van der Graaf, verslavingsarts
  Robert is een bevlogen verslavingsarts en is activistisch in zijn strijd tegen het 

roken en in het rookvrij maken van zoveel mogelijk publieke ruimte. Om dit te 
bereiken verkondigt hij zijn boodschap helder en veelvuldig. 

  Hij gaat in op ongewenst gedrag van een collega. Hoe hier empathisch en 
proactief mee om te gaan? 

. uur Afsluiting
 Ruurd van de Water en Dick Rinkes
 Leerpunten en discussie

. uur Napraten met hapje en drankje 

Accreditatie voor 3 punten is aangevraagd voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en 
medisch specialisten
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