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Promoveren een meisjesdroom? Echt niet. Het kwam 
toevallig op mijn pad: met mijn achtergrond in de zorg, een 
man die medisch specialist is en een zwik vrienden, die uit 
dokters bestaat. En dan werk ik ook nog eens dagelijks met 
specialisten. Ja, dan hoor en zie je wel eens wat.

Er zijn weinig beroepen die zo tot de verbeelding spreken 
en die er zo ondubbelzinnig toe doen. Keerzijde is de 
enorme verantwoordelijkheid. Voldoen aan torenhoge 
verwachtingen van patiënten en hun families, collega’s, 
bestuurders, verzekeraars, politiek, maatschappij … Dat 
maakt kwetsbaar. Iets wat vaak alleen door ingewijden 
wordt gezien en begrepen. Want hoe voelt het om zulke 
ingrijpende beslissingen te moeten nemen? Om ’s nachts 
wakker te liggen met die ene patiënt nog in je hoofd?

In mijn werk zie ik dokters in de spagaat van bevoorrecht 
en verantwoordelijk zijn: enorm gemotiveerde en bevlogen 
dokters, die belachelijke uren draaien en altijd die extra stap 
zetten voor hun patiënt. Maar ook gefrustreerde artsen, 
die niet de zorg kunnen leveren die ze willen. En te vaak 
zie ik kwetsbare dokters, balancerend op het koord tussen 
tijd en energie, dealend met de impact van een ingrijpende 
gebeurtenis, klacht of  zelfs tuchtzaak.

Hoe blijf  je op hoog niveau presteren in zo’n dynamische 
en intense omgeving? Hoe trek je dat? Precies deze vraag 
staat aan de basis van mijn onderzoek. Logisch dus om 
dokters centraal te stellen en hun verhalen te verzamelen. 
Mijn doel? Kennis opdoen, zodat we meer leren over hoe 
dokters ondersteund kunnen worden om hun werk zo goed 
mogelijk en met plezier te kunnen blijven doen. Zodat ze 
‘gewoon goede dokters’ kunnen zijn. Het verhaal over mijn 
wetenschappelijke reis lees je in Hartkamer.

Veel leesplezier! Liefs, 
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{14} Beter en 
leuker werken doe je zo

Myra van den Goor werkte 
jarenlang als huisarts en 
richtte daarna Q3 mede op. 
Q3 ondersteunt medisch 
specialisten en hun teams, 
zodat zij met plezier kunnen 
werken en zo het allerbeste 
uit zichzelf halen.

Myra 
van den Goor
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{Calling} Die speciale roeping

“V: Wat heb je nodig om optimaal  te 
presteren? A: Waardering. V: Is dat alles?  

A: Ja. Als ik waardering voel, kan ik die extra 
stap voor mijn patiënten zetten.” 

 

“Mijn motto: behandel je patiënten zoals je je 
ouders zou behandelen.” 

 

“Leer de mens achter de patiënt kennen.  
Dat zorgt voor begrip, een diepere relatie  
en de motivatie om samen het doel van je 

patiënt te behalen.”
 

 “Iedere dag volg ik vol blijdschap mijn hart 
richting het ziekenhuis. Patiënten en hun families, 
ik word er steeds weer door geraakt en raak er 
even vaak door geïnspireerd. Dat is alles waar 

het dokterschap voor mij om draait.” 
 

“Professionele afstand bewaren is lastig voor 
mij. Toch heb ik het wel nodig, om te zorgen 
voor een betere balans tussen de zorg voor 

mijn patiënten en de zorg voor mezelf.”

Dokter en patiënt,
 een bijzondere band

De een leeft voor de ander. En de ander leeft door de een.
Die afhankelijkheid schept hechte relaties. Een bloemlezing over 

de ‘calling’ van Nederlandse dokters.

Dit is de kern van dokter zijn
Weinig verrassend en toch heel belangrijk: de arts-
patiëntrelatie is wat de meeste voldoening geeft. Dat 
is wat je inspireert. Waar je die extra stap voor zet. 
Dat wordt omschreven als ‘de kern van dokter zijn’.

‘Houd ik het nog wel vol?’
Toch liggen er bedreigingen op de loer. De 
bevlogenheid staat onder druk doordat er minder 
tijd is voor de patiënt en te veel tijd aan administratie 
besteed moet worden. Of  door gedoe in de groep. 
Veel dokters vragen zich af: hoe houd ik het leuk? 
Of  erger nog, hoe houd ik het vol?

Eerste hulp bij weglekkende motivatie
• Zet de arts-patiëntrelatie centraal.
• Besteed aandacht aan bevlogenheid, vitaliteit, 

empathie en compassie.
• Ga naar die leuke nascholing die je inspireert.
• Draag je kennis over aan collega’s.
• Wees trots op de goede kwaliteit van zorg die 

je - samen - levert.

Gedreven 
gehoor geven 
aan die speciale 
roeping

{Calling} Die speciale roeping

Meningen van anderen over ‘hoe het 
heurt’ ten over. Maar wat vind je als 
dokter zelf eigenlijk belangrijk? Wat 
versta jij onder goed presteren? Om 
daar een antwoord op te krijgen, 
sprak Myra met tientallen dokters 
en analyseerde ze honderden door 
artsen zelf geschreven reflecties.

Optimaal presteren, 
wat dan én hoe dan?
Genoeg regels, richtlijnen en meningen, 
maar laten we focussen op wat dokters er 
zélf  over te zeggen hebben:

Wat is optimaal presteren?
De juiste balans tussen hoge kwaliteit van 
zorg en patiënttevredenheid.

Hoe bereik je dat?
Door wat je doet (kennis en vaardigheden), 
maar vooral ook door hoe je dat doet 
(empathie en reflectie).

Wat is noodzakelijk?
Om tot de beste prestaties te komen, heb 
je een team nodig met mensen die elkaar 
steunen en stimuleren.

Wat helpt?
Ondersteun dokters op de terreinen 
die voor hen van essentieel belang zijn. 
Richt (HR-)activiteiten enerzijds op 
het stimuleren van de professionele 
ontwikkeling en anderzijds op het 
creëren van een cultuur van veiligheid en 
vertrouwen binnen de groep.

Wat dokters doen om hun 
‘calling’ te blijven volgen?

Je leest het op de 
volgende pagina
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Stel grenzen
Ik ontvang géén 
werkmail op mijn 
telefoon en ben buiten 
werktijd niet per app 
bereikbaar. Je bent vrij 
om hier je eigen keuzes 
in te maken.

Ontspan
Ik maak lol met al mijn 
collega’s, van specialist 
tot verpleging en 
schoonmaak. Daarnaast 
ontspan ik met mijn 
geliefden, bijvoorbeeld 
door een saunaatje te 
pakken.

Sport
Fitness is een uitlaatklep. 
En daarna zonder 
schuldgevoel op de 
bank ploffen met een 
goed boek en een nog 
beter glas wijn. Of  
gooi Netflix aan. Ideale 
batterij-opladers.

Vind je roeping
Opleiden vind ik 
het leukste wat er is. 
Bijdragen aan de dokters 
van de toekomst, een 
assistent zien groeien, 
niets mooier dan dat.

Blijf bevlogen
Van patiëntencontact 
word ik heel blij, dus dat 
doe ik het liefste. Strope-
rige, organisatorische 
zaken probeer ik zo veel 
mogelijk te vermijden. 
Die remmen mijn bevlo-
genheid.

Doe leuke dingen
Voor mij is dat in team-
verband werken. Taken 
zoeken die dicht bij me 
liggen, zoals opleider 
zijn. Het overbrengen 
van mijn enthousiasme 
voor de patiëntenzorg.

Leef buiten
Ik woon buiten en ben 
veel buiten. Weinig 
prikkels, genieten van 
de beesten, kinderen 
die rondrennen. Als ik 
thuiskom, ben ik in een 
andere wereld en valt de 
rest van me af.

Deel ervaringen
Mijn maatschap voelt 
als familie. Gekke neven 
en nichten, ze horen 
er allemaal bij. Samen 
delen we ervaringen en 
lachen we vooral ook 
veel. Kunnen relativeren 
is soms hoognodig.

{Fit} Dokters in vorm {Fit} Dokters in vorm

Dit weet Tanya
Hoe blijf je bevlogen en goed presteren? Er is 
vooral veel wetenschappelijke literatuur over 
wat de werkgever kan doen om te motiveren. 

Maar wat kun je zelf doen? Daar wordt veel 
minder over gerept. Tanya Bondarouk is 

professor Human Resource Management 
aan de Universiteit Twente. Ze deelt wat de 

wetenschap weet.

Go with the flow
Natuurlijk moet je je bewust zijn van je minder 

sterke eigenschappen, maar constant focussen 
op je zwakke punten kost bewezen veel te veel 

energie. Ga dus met de stroom mee en verbeter 
waar je al goed in bent.

Ontdek je talenten
Neem hier de tijd voor, want het is een 

leerproces. Vraag jezelf: waar krijg ik energie 
van? En ook: welke rol vervul ik in een team? 

Denk na een geweldige dag bijvoorbeeld eens na 
over waarom die dag je zoveel 

energie gaf.

Team up
Kijk of je taken die jou (onnodig) veel energie 

kosten, kunt neerleggen bij iemand die daar wél 
plezier uit haalt.

Creëer een veilige omgeving
Zorg voor een sfeer waarin je zonder risico’s alle 
issues met elkaar kunt bespreken. Besef dat een 

issue van een individu een issue - en daarmee 
ook de verantwoordelijkheid - van het hele team is.

Waardeer ieders rol
Besef dat alle taken in het team significant 

zijn. Iedereen brengt zijn eigen kennis en 
toegevoegde waarde in een team in. Het beste 
resultaat van teamwork is de ontwikkeling van 

ieder individu.

Doen, 
zo blijf je in goede doen 

Als je calling roept, moet je wel in vorm zijn. ‘Focus op 
weakness is de 
meest directe 
weg naar een 

burn-out’

Dit doet Michiel

Jolande Bolk is 
anesthesioloog en 
opleider in het Medisch 
Spectrum Twente

Michiel Westerman 
werkt als nefroloog 

in het Franciscus 
Gasthuis & Vlietland

Dit doet Jolande
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{Column} Prof. dr. F. Scheele

Prof. dr. Fedde Scheele is gynaecoloog 
en decaan leerhuis bij OLVG. Ook is hij 
hoogleraar Innovatie van zorg en onderwijs 
bij het VUmc. Je leest zijn reflectie op het 
proefschrift Calling and Comradeship.

Buddies die elkaar steunen als het zwaar is
Duidelijk is hoe belangrijk de werkomgeving en de 
collega’s zijn, zowel om afglijden in functioneren 
te voorkomen als om buddies te hebben die elkaar 
support geven als het moeilijk is. ‘Psychological 
safety’ komt in het werk naar voren als kernbegrip 
voor een geschikte werkomgeving. Elkaar aanspreken 
om daar samen sterker uit te komen, daar moet 
een geschikte cultuur voor geschapen worden. Een 
cultuur die respecteert dat humane zorg geven de 
reden was om deze professie uit te oefenen. Een 
cultuur die staat voor hoge kwaliteit en voor het met 
trots verantwoording afleggen. Deze kennis, die in 
de general discussion tot een mooie synthese rond 
Calling and Comradeship leidt, geeft voeding aan 
de manier waarop Human Resources-afdelingen zo 
goed mogelijk met deze beroepsgroep om kunnen 
gaan. Dit is in het proefschrift fraai geanalyseerd.
 
Management en artsen: clash of cultures
Alles op een rij zettend, besef  ik de constructieve 
waarde van dit onderzoek. Tegelijkertijd weet ik dat 
de confrontatie die het management met artsen kan 
hebben, een heel ander beeld kan oproepen: gedrag 
dat als ‘over het paard getild’ betiteld kan worden, 
is niet zeldzaam. Een financiële oriëntatie kan soms 
evident verkeerde prioriteiten laten zien. En een 
gebrekkige verantwoording is op zijn tijd moeilijk te 
plaatsen. Bij deze confrontaties kan dit proefschrift het 
gesprek leiden naar waar het echt over gaat: waarom 
ben je dit gaan doen? Wat maakt je warm in dit vak? 
Hoe kunnen we je helpen je roeping weer te voelen en 
je weer thuis te laten zijn tussen je buddies? Kortom, 
dit proefschrift levert een gefundeerd beeld over de 
medische professie en zal in de dagelijkse praktijk zijn 
nut bewijzen bij het ondersteunen van artsen.

Weet jij nog 
wel waarom 
je dit bent 
gaan doen?

Een wetenschappelijke speurtocht naar de diepere 
drijfveren van klinisch werkende artsen. Ik heb  
vaak nagedacht over deze vraag: waarom zijn 
de meeste medici zo gedreven en waarom zijn  
sommigen zo teleurgesteld? Myra’s proefschrift 
geeft meer antwoord op basis van empirisch 
onderzoek. Het is origineel werk op een moeilijk 
grijpbaar terrein. Er is met verschillende methodieken 
onderzoek gedaan, wat leidde tot meer inzicht in wat 
de dokter nu echt bezielt en wat deze nodig heeft.

Leuk!
Hier gaat het hart van Nederlandse dokters 

sneller van kloppen.

Teamvergaderingen
“Samenwerken in een prettig team is de sleutel 

tot motivatie, daarom zijn onze teamvergaderingen erg 
belangrijk voor mij.”

Steun bieden
“We zijn bereid om elkaar te steunen en we 

raadplegen elkaar gemakkelijk.”

Koffiedrinken
“Er hoeft niet voor alles een oplossing te zijn. Kom op, laten we een 

kopje koffie gaan drinken en bespreken wat er aan de hand is.”

De flow
“Als je als team samen in de flow zit,  

gaat alles zo veel makkelijker en beter.”

Medeleven 
“Alleen uit medeleven komt échte aandacht voor de 

wensen en zorgen van patiënten naar voren.”

Vertrouwen       
“Onvoorwaardelijk vertrouwen in je collega’s is van 

levensbelang. Conflicten binnen een groep gaan altijd ten 
koste van de veiligheid van de patiënt.”

Aandacht schenken
“Ik geef mijn patiënten het gevoel dat ze alle tijd 

hebben om hun verhaal en zorgen met me te delen.” 

De kunst van zorgen
“Er moet een sfeer zijn waarin niet 

alleen voor patiënten wordt gezorgd, 
maar ook voor elkaar 

als team.”     

{Quotes} Het hart van dokters
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Feedback en 
psychologische veiligheid

Helpt feedback bij het creëren van een veiligere omgeving?  

Even wat feiten:
• In een veilige groep geven dokters meer en betere feedback aan elkaar. 

Dat geldt zowel voor het geven van complimenten als verbetersuggesties.
• Andersom werkt het ook: je staat meer open voor feedback als je 

omgeving veiliger voelt.

Wat helpt?
Als groep: investeer in de onderlinge band. Dus organiseer die heidag, 
bespreek feedback, maar vergeet zeker ook de sociale activiteiten niet.
Als individu: spreek eens wat vaker je waardering uit naar collega’s en vraag 
zelf  actief  om de mening van anderen.

Win-winwerken
Als je in een goed geolied team werkt, lever je betere zorg en halen 
je groepsleden meer voldoening uit hun werk. Logisch dus om 
aan te nemen dat de kwaliteit van de onderlinge relaties binnen je 
groep van invloed is op jou als individuele dokter. 

Relaties 
onder druk

De media smullen ervan: blunderende of rollebollende 
dokters, herrie in de tent. Maar hoe zit het nu echt met 
disfunctioneren van dokters in Nederland? Hoe vaak komt 
het voor en is het een individueel ding of niet?

Wist je dat …
…  zo’n 95% van de dokters (zeer) goed functioneert?
…   ondermaats functioneren alleen kan ontstaan 
 en voortbestaan als er onvoldoende aandacht  
 voor is en het niet wordt besproken?
…   functioneringsissues altijd systeemkwesties 

en nooit een zaak van de individuele 
dokter zijn?

Wat helpt?
Verlaag de drempel om elkaar aan te 
spreken bij zorgen omtrent functioneren 
als je periodiek reflecteert en dit 
gezamenlijk bespreekt.

Soft van stof, 
of toch niet? 

Harde feiten over soft signals:
• Volgens dokters zijn het de subtiele afwijkingen 

in het normale gedrag van iemand.
• Deze signalen roepen de vraag op: ‘Gaat het 

wel goed met deze collega?’
• Soft signals gaan over collegialiteit en je 

medeverantwoordelijk voelen voor het welzijn 
van je collega.

Wat helpt?
Het werkplezier groeit als je zorgen kunt bespreken en elkaar een helpende 
hand biedt. Zorg vooral dat je aandacht hebt voor de dingen die goed gaan  
en die energie geven. Dat stimuleert een cultuur van ‘comradeship and 
speaking up’.

Sharing
is caring

Je collega’s hoeven echt niet je beste vrienden 
te zijn. Maar je moet wel weten wat je aan 
elkaar hebt. Als dokter heb je kameraden 
nodig. Wederzijds vertrouwen en goed 
omkijken naar elkaar horen daarbij. Dat 
maakt comradeship zo belangrijk voor jouw 
functioneren en de lol die je uit je werk haalt.

1

2

4
De feiten op een rijtje:
• Samen met collega’s reflecteren heeft een positief  

effect op het team én op de individuele dokter. 
• Effect op het team: het versterkt de onderlinge 

verbondenheid. Je deelt eigen ervaringen, bent 
opener dan je tevoren misschien had gedacht 
en merkt dat tips & tricks geven aan collega’s 
stimulerend werkt.

• Effect op het individu: je krijgt beter zicht op 
je eigen functioneren en je voelt eerder de urge 
om in actie te komen.

Wat helpt?
Je kunt het individu niet los zien van de omgeving. 
Zorg dus dat je die directe omgeving bij het 
bespreken van feedback betrekt. Zorg voor 
professionele begeleiding bij dit soort bijeenkomsten, 
zodat je er het maximale uithaalt. 

IFMS in de groep bespreken, werkt dat nu echt? 
Wordt het functioneren daar beter van? 

Beter een goede 
collega dan een 
verre vriend

De 
resultaten van

studies naar 
dit thema4

3

Benieuwd naar de kracht 
van een kameraad?

Je leest het op de 
volgende pagina

{Comradeship} Meer dan collega’s{Comradeship} Meer dan collega’s

Als er sprake is van slecht functioneren hoor 
je vaak: ‘Dat wisten we allang.’ Maar welke 
signalen zijn er dan geweest? Op welke soft 
signals kan gelet worden?
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Wat is jullie definitie van 
kameraadschap?

Jeroen: “Voor mij is het méér dan collegialiteit. Als 
collega’s heb je een professionele relatie, een kameraad is 

veel meer dan dat. Kameraadschap betekent dat je zorgt 
voor elkaar. Zaken van elkaar overneemt, zonder gedoe.”

Michael: “Collegialiteit is voor mij een operationeel begrip, 
dat de romantiek van ons vak wegneemt. Kameraadschap gaat 

ook over de ‘duistere’ kant van het vak, dat je fouten mag maken. 
Als professional kun je dat op waarde schatten en als kameraad 

vergeef  je dat. Dan weet je: dit is binnen de bandbreedte en je 
spreekt elkaar aan met een lach. Dat op een goede manier 

aanspreken kan alleen als je kameraden bent van elkaar.”
J: “Zonder kameraadschap zouden we deze complexe toko 

niet kunnen runnen.”
M: “Als die diepere verbondenheid er is, functioneer je lekker 

en kost je werk minder energie. Het is een emotionele container die 
veiligheid biedt, een schokabsorbeerder.”

J: “Werk en privé vervloeien bij mij hoe dan ook met elkaar, dus het 
heeft geen zin om ze te scheiden. Die mindset geeft me vrijheid. Dat 
niet zo strikt scheiden van ziekenhuis en thuis hoort voor mij ook bij het 
kameraadschappelijke.” 

Hoe is het met het kameraadschap binnen jullie groep gesteld?
Jeroen: “Dat zit hier in de muren. Op een plek als deze is die verbondenheid 

dan ook hard nodig. We worden enorm op de proef  gesteld door onze patiënten, dan moet je 
kunnen vertrouwen op elkaars kracht. Ik kan ervan op aan dat Michael de keuzes snapt die ik op dat 
moment maak. Onze werkomgeving duldt eigenlijk niet dat je het niet kameraadschappelijk doet.”
Michael: “Onze spreuk is altijd geweest: een voor allen, allen voor een. Dat maakt ons als team 
plooibaar en flexibel. En naar buiten toe tonen we body. We worden echt gezien als één groep.”
J: “Weten dat we elkaars rug hebben, geeft heel veel arbeidsvreugde. Het zorgt ervoor dat ik nooit 

Vakbroeders  
én broeders

Michael Muller en Jeroen van Waarde 
werken als psychiaters in het 

Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem. Op 
de werkvloer delen ze lief en leed 

met elkaar. Daardoor is er een 
band ontstaan die verder gaat 

dan collegialiteit. Een gesprek 
tussen twee (vak)broeders 
over kameraadschap.

uitgeblust van mijn werk vandaan kom. De eerste jaren dat ik hier in het 
ziekenhuis werkte, woonde ik nog in Amsterdam. Dat betekende vroeg 
opstaan en pas laat weer thuiskomen. Door de kameraadschap is dat 
zonder energieverlies gegaan.”

Is het lastig voor nieuwe collega’s om hun plek te 
veroveren?
Michael: “Bij het aannemen van een nieuwe collega 
kijken we heel goed of  die persoon ook past binnen 
onze groep. Lacunes in kennis en techniek zijn bij te 
leren, maar wat je iemand niet kunt leren, is om aan 
te sluiten bij de groep en daar onderdeel van te zijn. 
Daarom gaan we altijd uit eten met een potentiële, 
nieuwe collega.”
Jeroen: “Je krijgt dan meteen een gevoel bij de 
ander. De basiswaarden moeten matchen. Het 
hoeft echt niet zo te zijn dat we allemaal hetzelfde 
denken of  vinden. Meer dat je elkaar snel vindt in 
wat je oké vindt of  niet.”

Speelt humor een belangrijke rol bij 
kameraadschap?
Jeroen: “Humor is misschien wel het belangrijkste. Om 
elkaars gekkigheid kunnen lachen. Samen de slappe lach 
hebben. Dat maakt het ook makkelijker om wrijvingen die 
er zijn te kunnen delen, zodat je niet de botte boer naar 
buiten toe bent. En ook dat we onder elkaar grappen kunnen 
maken over andere instellingen, zodat we als er weer overleg 
is met zo’n instelling we gewoon professioneel en constructief  
kunnen zijn.”
Michael: “Wat ook kameraadschap typeert, is het maken 
van grove grappen. Binnen een goed functionerende groep 
kan dat. We respecteren al onze patiënten en behandelen ze 
goed, maar onderling moet je daar ook grappen over kunnen 
maken. Dat kan heel makkelijk worden uitgelegd als een gebrek aan 
professionaliteit en je zakt op alle CanMeds-criteria door het ijs, maar 
het moet er zijn. Anders gaat het fout.”

{Beste collega’s} Beste kameraden {Beste collega’s} Beste kameraden

Wat doen jullie 
om de kameraadschap te 
stimuleren en onderhouden?
Michael: “Tweemaal per jaar gaan we
 op maatschapsweekend. Altijd met een 
verplichte overnachting, ook al is het dicht bij huis. 
Daarnaast dineren we regelmatig met elkaar. Er zijn partnerdiners, 
assistentenetentjes en ieder maatschapsoverleg wordt ook gecombineerd 
met een diner.”
Jeroen: “Uit dat soort avonden zijn de beste plannen voortgekomen. Dan 
zie je hoe waardevol het is om in een ontspannen omgeving en zonder 
op de klok te hoeven kijken tijd met elkaar door te brengen. Niet als 
collega’s, maar als kameraden.”
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Eigen welzijn eerst
Zorg voor jezelf, zowel fysiek als mentaal. Dat is de basis 
om goed te kunnen presteren.

Er is ook een andere wereld
Je bent medisch inhoudelijk klaargestoomd om je werk 
goed te kunnen doen. En dan blijkt het opeens vooral te 
gaan om samenwerken, aanspreken en je rol pakken …  
Dat gat kan gevuld worden met postacademisch 
onderwijs op deze terreinen.

De leider, dat ben jij
We weten dat bepaald gedrag wel en ander gedrag juist 
niet helpt om een fijn contact te hebben (en te houden) 
met je collega’s. En we weten dat goede interpersoonlijke 
relaties essentieel zijn om goed te kunnen presteren. Dus 
let erop dat je eens wat vaker: 
• anderen uitnodigt om iets te zeggen
• expliciete waardering uitspreekt
• proactief  vraagt om andere meningen 
• een helpende hand biedt
• reflecteert op feedback
• deelt waar je mee worstelt

Als organisatie ben je mede-verantwoordelijk voor 
het presteren van je dokters. Feit is dat een focus 
op samenwerking vanuit de organisatie gerelateerd 
is aan kwaliteit van zorg, patiëntveiligheid en 
patiënttevredenheid. Om bevlogen dokters in bevlogen 
teams te laten werken, investeer je actief  in een 
zogenaamde ‘collaborative mindset’. 

Regel formele support
Zorg dat zaken als peer support goed geregeld 
zijn. Denk ook aan mentorprogramma’s of  interne 
coachingsprogramma’s.

Stimuleer tijd voor multidisciplinair overleg
Dokters vinden deze overleggen namelijk zeer waardevol 
en inspirerend. 

Faciliteer groepsreflectie
Maak het mogelijk dat groepen periodiek bij elkaar 
zitten om onder professionele begeleiding te reflecteren 
op functioneren.

Creëer informele ontmoetingsplaatsen
De meer informele contactmomenten zijn in 
alle efficiency wegbezuinigd, terwijl het bekend is 
dat dokters daar wel behoefte aan hebben. 
Sterker nog, veel essentiële zaken worden in de 
wandelgangen besproken en gedeeld.

Als dokter kun je alleen presteren in een omgeving die calling en comradeship 
(h)erkent en versterkt. Marktwerking legt echter meer nadruk op processen en 
procedures. Onderzoekster Myra pleit ervoor om te focussen op personen in 
plaats van op proces en productiviteit. Dit zijn haar aanbevelingen.

gaat om toewijding aan de patiënt, 
motivatie en passie, zinvol werk 

doen en ertoe doen.

is de positieve en steunende 
relatie met collega’s, gebaseerd op 
wederzijds vertrouwen, veiligheid 

en verantwoordelijkheid.
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Dokters floreren in een omgeving waarin ze zich vertrouwd, 
gesteund en veilig voelen. Investeer dus in je groep en in 
elkaar, want zo’n sfeer komt niet vanzelf. Sterker nog: het 
gaat niet vanzelf  goed, maar wel vanzelf  fout ...

Aan de groepsreflectie
Moet dat? Ja dus. Het stimuleert de groepscohesie. En 
ook de ontwikkeling van het individu. Het verlaagt 
de drempel om elkaar aan te spreken en geeft de 
mogelijkheid om elkaar te helpen.

Deal met incidenten
Het helpt om op een open manier met elkaar te praten 
als er iets niet gelopen is zoals verwacht, als zich 
incidenten, of  erger nog, calamiteiten of  tuchtzaken 
voordoen. De impact is groot en steun van directe 
collega’s bewezen erg belangrijk. 

Leer van elkaar
Een beter inzicht in de beweegredenen van je collega en 
het daarover hebben, geeft inzicht in elkaars werkwijze, 
zorgt voor meer uniformiteit in handelen en creëert 
meer begrip voor elkaar.

Zet in op kwaliteiten
Zorg dat je optimaal gebruikmaakt van de talenten in je 
groep. Je presteert beter als je kunt doen waar je goed in 
bent en waar je blij van wordt.

Doe aan teambuilding
Je hoeft echt geen vlotten te gaan bouwen ... Maar zo 
eens per jaar een strategische dag is wel effectief. In 
een andere setting, even uit de waan van de dag, van 
gedachten wisselen over belangrijke thema’s die (gaan) 
spelen.

Onderneem activiteiten
Plan die vrijmibo, ga eens eten na je vakgroepoverleg, 
doe dat ski-uitje of  verzin iets nog veel originelers. 
Elkaar anders en beter leren kennen heeft een heel 
positief  effect op de onderlinge verbondenheid.

Comradeship

Beter presteren 
en leuker werken 
doe je samen
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Hartkamer is een eenmalige uitgave gebaseerd 
op het proefschrift ‘Calling and Comradeship; 

unravelling the essence of physician performance’. 
Een promotie van Myra van den Goor, 

partner en onderzoeker bij Q3.
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