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Stellingen 

behorende bij het proefschrift 

Professionals’ attitude and behavior in an accountability context: 

the physician’s case 

 

van 

Erik Renkema 

 

1. Het is een verantwoordelijkheid van ziekenhuizen om medisch specialisten niet enkel te 

faciliteren maar ook, waar adequaat  te steunen bij het afhandelen van medische 

incidenten en klachten van patiënten. (Hoofdstuk 2) 

 

2. Een systeem dat hoofdzakelijk gericht is op publieke en professionele verantwoording in 

plaats van het voorkomen van medische incidenten, werkt belemmerend voor medisch 

specialisten in hun openheid naar patiënten over medische incidenten. (Hoofdstuk 3)   

 

3. Defensieve zorgverlening door de medisch specialist wordt mede ingegeven door het 

gedrag van de patiënt. (Hoofdstuk 4) 

 

4. Het dragen van publieke en professionele verantwoording is een serieuze stressor in het 

werk voor een deel van de medisch specialisten. (Hoofdstuk 3, 4 en 5)  

 

5. Het werken binnen een systeem van professionele en publieke verantwoording triggert 

professionals tot gedrag dat ook is gericht op behoud van de eigen reputatie en 

beperking van de aanklacht. (Hoofdstuk 5)  

 

6. De roep om transparantie leidt er toe dat de doelstellingen van professionele en 

publieke verantwoording niet altijd worden behaald. (Hoofdstuk 5) 

 

7. Fouten en incidenten zijn ingrijpende gebeurtenissen voor patiënten, maar ook voor 

medisch specialisten. 

 

8. Het huidige systeem van publieke en professionele verantwoording dient te worden  

gemoderniseerd. 

 

9. De grote Barribal uit heer Bommel’s verhaal staat model voor het moderne tuchtrecht: 

het leiderschapssyndroom.  

 

10. Een goede adviseur heeft evenveel belangstelling voor de mening van de portier als voor 

de mening van de directeur. 


