
Assertief volgerschap
Patiëntveiligheid is teamwork. Een goed verlopende operatie is een gestructureerd proces 

waarbij iemand de leiding heeft (leider) en een aantal mensen ondersteunen (volgers). Het 

is opvallend hoe weinig aandacht er nog wordt gegeven aan leiderschap en volgerschap in 

de diverse medische opleidingen. Er wordt vaak – onterecht – van uitgegaan dat deze rollen 

ook op de OK vanzelf goed worden ingevuld. Al beseft nog niet iedere medisch specialist 

dit, van een leider op de OK mag buiten de medische handelingen (technical skills) meer 

gevraagd worden: rekening houden met het team, beslissingen nemen, ondersteunen, 

motiveren, en niet te vergeten: feedback geven en ontvangen (non-technical skills). 

De leiderschapsrol kan tijdens een procedure wisselen. Degene die de time-out (briefing) 

doet, heeft een leidende rol die bij de inleiding naar de anesthesist gaat. Vervolgens neemt 

de operateur het over. Soms wisselt deze tijdens een operatie, met als gevolg wederom een 

andere leider. Bij de uitleiding gaat de leiderschapsrol weer naar de anesthesist.

Als operatieassistent of anesthesiemedewerker zul je regelmatig in de ondersteunende rol 

van volger verkeren. Een essentiële rol, want een teamleider kan alleen goed functioneren 

als de rol door de volgers mogelijk wordt gemaakt. Het begint met het gunnen van de po-

sitie aan de leider (geen backstabbing, ook niet als je iemand minder mag). Maar een effec-

tieve volger voert niet alleen uit wat hem/haar wordt gevraagd. noodzakelijke taken zijn 

ook: actief meedenken, mogelijkheden en beperkingen op tijd aangeven, waarschuwen bij 

gevaar en assertief zijn.  Assertief zijn in een professionele omgeving is niet hetzelfde als 

steeds luidkeels je mening ventileren. Het is de uitdagende taak om op het juiste tijdstip, 

op de juiste wijze, feedback of kritiek te geven die van belang is voor het proces. Dit is niet 

vrijblijvend: als je informatie hebt die voor de operatie of patiënt van belang is, dan mág 

je die niet alleen delen, het is zelfs je táák. Dat dit niet altijd even makkelijk is, weten we 

maar al te goed; soms spelen bijvoorbeeld emoties, een autoritaire collega of vermoeid-

heid een rol. Dit is in de luchtvaart niet anders. Om het geven van kritische feedback te 

vergemakkelijken, zijn er vaste afspraken over gemaakt. Dit kunnen we op een OK-complex 

eveneens doen, bijvoorbeeld in drie stappen. Bij stap 1 gebruik je de ik-vorm (‘ik heb het 

gevoel dat …’). Dit is minder confronterend dan een wijzend vingertje en wordt zelfs door 

een gestreste collega makkelijker geaccepteerd. Bij stap 2 wordt de prioriteit hoger. Je zou 

hiervoor een waarschuwingswoord kunnen afspreken met een toegekende waarde, zodat 

iedereen weet dat je het bericht belangrijk vindt (bijvoorbeeld ‘ik ben niet comfortabel met 

wat je nu doet’). Dit maakt stemverheffingen onnodig. Al hoopt iedereen dat de derde stap 

niet nodig is, toch zullen afspraken gemaakt moeten worden met OK-leiding en medische 

staf over wat te doen/zeggen als je een situatie onacceptabel vindt (bijvoorbeeld ‘stop deze 

procedure en haal supervisie’). Je hebt dan vanzelfsprekend wel iets te debriefen … 

Teamwork tussen een effectieve leider en assertieve volgers resulteert niet alleen in een 

veiliger operatief proces voor de patiënt, maar maakt ons aller vak ook leuker!

Marck Haerkens is pilot-physician bij wings of care.
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