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GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG IN 

ZORGRELATIES: 
 

  Wat brengt het teweeg in 

  verpleegkundige teams? 
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KORTE TOELICHTING ONDERZOEK 

• Wat is de invloed van collega-verpleegkundigen op percepties 

van GOG?  

• Welke groepsnormen en socialiseringsprocessen spelen hierbij 

een rol?  

 

• Kwalitatief onderzoek  

• Interviews met 24 verpleegkundigen (7 focusgroepinterviews, 

2 individuele interviews) 

• Thinking aloud-methodiek en thematische analyse 

• Onderzoekerstriangulatie, audit trail, datasaturatie, 

reflexivity… 
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KORTE TOELICHTING ONDERZOEK 
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VPK’n 

(N=24) 

VPK’n 

(N=24) 

Geslacht (vrouw) 18 Leeftijd 

- 21-30 

- 31-40 

- 41-50 

- >50 

 

 

7 

9 

3 

5 

Diploma 

- Gediplomeerd 

- Bachelor 

- Master 

 

10 

12 

2 

Werkervaring 

- 0 – 5 

- 6-10 

- 11-20 

- 21-30 

- >30 
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5 

6 

2 
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Ervaring op huidige 

afdeling 

- 0 – 5 

- 6-10 

- 11-20 

- 21-30 

 

 

 

9 

6 

7 
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Afdelingen 

- Traumatologie-Orthopedie 

- Cardio-pulmonaire revalidatie 

- Geriatrie 

- Gastro-enterologie 

 

6 

6 

8 
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RESULTATEN  

• Eigen manier van omgaan met gepercipieerd GOG 

         ‘Neutraliseren’ door ontwijken, oplossend op  

  ingaan en discussie vermijden. 

 

“… Ik ga niet gaan discussiëren, hoor. Het is best van gewoon te 

negeren en gewoon verder je werk te doen. En moest die patiënt dat 

nog herhalen en herhalen en herhalen, dan zou ik wel reageren. Dan 

zou ik zeggen “ja, het is voorbij, het is over, het is opgelost”. En dan 

verder doen met hetgeen waarmee je bezig bent…”  

 

“… Of met tweeën binnen gaan. Dat doe je dikwijls hé, met  

 tweeën binnengaan. En dan zeggen we van ja kijk “We gaan hem 

 van de eerste keer met twee gaan wassen”, we zijn dan rapper 

buiten en het is dan gedaan..” 
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RESULTATEN  

Vervat in deze beschrijvingen: bepaalde interactie met collega’s 

  Concrete gedragingen in interactie, dynamieken: 

 

1. Ventileren en ondersteuning zoeken 

2. Invallen voor elkaar 

3. Elkaar inlichten en waarschuwen 

4. Elkaar verdedigen, beschermen en vrijwaren 

   

  … teneinde een aangenaam, veilig, niet  

  emotioneel geladen en rustig werkklimaat te  

  behouden 
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RESULTATEN  

1. Ventileren en ondersteuning zoeken 

 ‘Heling’ zoeken, gekwetst zijn 

 De-culpabiliseren en de-personaliseren als reactie 

 “…”Goh ja hoe dat je… Gewoon zeggen wat dat de patiënt zelf 

gezegd heeft en dan gaat die collega daarop reageren van ja “Je moet 

dat laten zijn, de patiënt is zo” of gelijk iets ja. Dat komt veel voor en 

dat komt bij iedereen voor. Dus ja. Van “Het gebeurt ook bij mij dus sta 

er niet bij stil”…” 

 Vooral actie, geen interactie – informeel praten 

“…4: Ik denk dat dat de eerste persoon is dat ja tegenkomt in de gang 

dat je euh //3: Dat je een keer ventileert. 4: Een keer stoom aflaat. 3: 

Dat je dan een keer ventileert en dan is dat weer gepasseerd. 1: Ja dan 

is dat gepasseerd en euh ..” 
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RESULTATEN  

2. Invallen voor elkaar 

 Discussie willen vermijden, ‘maakt het alleen maar erger’ 

 Zorg overnemen van elkaar 

 “…Allé dat gebeurt dikwijls een keer dat er iemand zegt “Kijk ik ga 

die kamer niet meer binnen”. Dan doen we dat gewoon, dan gaat er daar 

gewoon iemand anders binnen. Dat is het beste ook. Want uiteindelijk ja 

ga je dan misschien die discussie aangaan dat je niet wilt, later…”  

 Als vanzelfsprekend, geen verantwoording 

 “Ze bleef roepen, en ik zei: “Ga maar uit de badkamer, en ik ga 

voortdoen”. I: En heb je dat achteraf besproken met die collega? P: “Nee, 

maar alé, meestal ken je elkaar goed genoeg. Ik moet niet zeggen alé, ik 

vind niet dat ik moet beginnen van “Je had dat of dat moeten doen”. Ik 

zou dat niet doen” 
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RESULTATEN  

3. Elkaar inlichten en waarschuwen 

 Eigen versie van verhaal brengen, ‘de waarheid’ 

“En duidelijk maken ook aan de collega’s van het incident dat dat 

gebeurd is. Moest die patiënt dat vertellen aan de collega’s dat dat 

ook.. Dat de collega’s dat weten van uw standpunt, hoe dat het 

eigenlijk in elkaar zat..” 

 Willen waarschuwen van collega’s – helpen voorbereiden 

 “.. Ja maar en als we dat weten van mensen dat ze rap agressief      

komen of verbaal agressief, dan zeggen we dat dikwijls in de overdracht 

dat je van die moet opletten hé, niet te kort aanpakken want..” 

 ‘Labeling’  
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RESULTATEN  

3. Elkaar inlichten en waarschuwen 

 ‘Labeling’  

 “…“Soms beïnvloeden we elkaar wel hé. Dat is ook wel waar. Als de 

ene vindt van ‘Ja, dat is een lastigaard’, de volgende collega die binnen 

gaat, vindt dat ook een lastigaard bijvoorbeeld”. 4: “Dat is gewoon 

omdat dat ook zo wordt doorgezegd hé ja”. 2: “Gewoon ja dat gebeurt hé 

dat je euh ja je hebt zo van dat je denkt van ja je verwacht een 

lastigaard en hij is dan ook lastig hé. Ookal is dat niet altijd objectief zo 

maar ja eigenlijk zie je dan dingen dat hij toch een lastigaard is hé”... 1: 

“Ja dat is waar. Ja ook als je met de ingesteldheid binnenkomt in de 

kamer want je collega heeft gezegd “het is een lastigaard”, dan ga je 

vanuit die verwachting ook de patiënt gaan benaderen.” 2: “Ah hé ja” 3: 

“Ja euh ja je bent toch voorbereid hé als je binnen komt.” 4: “Ja ja.” 3: 

“Je reageert al anders hé.” 2: “Ja je zit al…”// 4: “Ja je kan al minder 

verdragen”….” 
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RESULTATEN  

4. Elkaar verdedigen, beschermen en vrijwaren 

 Bijstaan van collega’s 

 “…Ja als ik zie dat er iets gebeurt… Als het over een collega gaat 

dan ga ik direct gaan hé. Ja. I: “En wat zou je dan doen?” P: “Eerst 

vragen wat dat er gebeurt. We zijn dan al met twee hé, ze [patiënten] 

krijgen het dan al moeilijker meestal. En dan kijk je wat de andere zegt 

hé. Dan maak je gewoon dat je hetzelfde een beetje euh achter 

hetzelfde staat hé…” 

 Bijstaan als vanzelfsprekend 

  “…Dan ga je die collega wel verdedigen, ookal heb je ze 

niet graag, je collega, je gaat ze toch verdedigen. Ik denk wel dat we 

dat allemaal in ons hebben. Iedereen doet dat wel, ja, voor dat zijn 

we het dan wel over eens eigenlijk hé. We kunnen op elkaar bouwen. 

Dat gevoel heb ik toch. Wat er ook gebeurt…”   
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RESULTATEN  

4. Elkaar verdedigen, beschermen en vrijwaren 

 Elkaars ‘fouten’ oplossen, de situatie rechtzetten 

 “… Zeggen dan dat dat vergeten werd door de drukte. Ik zou mij 

verontschuldigen voor de mede-collega en ik dat zou dat gewoon 

wegnemen en niet op ingaan. 1:“Eigenlijk gewoon de discussie uit de 

weg gaan met de patiënt zelf. Gewoon negeren”  

 Niet verder bespreken 

 “… Als je vindt dat het waar is wat de patiënt zegt over die collega, 

dan moet je dat daarvoor niet zeggen tegen die patiënt. Je houdt dat 

voor je eigen ja. Ik zou daar zeker niet op ingaan. Want ze kunnen dat 

dan nog gebruiken tegen jou. Ze kunnen dan nog zeggen tegen die 

bepaalde collega “Weet je wat die daar zegt over jou?”. Je weet maar 

nooit. Nee nee, horen, zien en zwijgen, dat is de boodschap…”  
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RESULTATEN  

4. Elkaar verdedigen, beschermen en vrijwaren 

 Onrechtstreekse interactie of communicatie 

 Met humor – spanning weghalen uit communicatie 

 “Toen ze op de gang liep, dan heb ik gezegd van“Zeg heb je die pan 

vergeten weg te doen, ik ga ze nu gaan instoppen hé”. Ik heb dat al 

lachend verteld. Maar euh <<lacht>> Ja, al lachend heb ik zo een keer 

gezegd” 

 Via hoofdverpleegkundige 

 “En ik heb dat dan niet rechtstreeks tegen de collega gezegd, maar 

ik heb dat dan wel gecommuniceerd via mijn hoofdverpleegkundige. Ik 

heb dat dan een keer terloops gezegd van “Als het een keer past zou je 

daar toch eens die collega moeten op aanspreken want dat hij toch een 

klein beetje rustiger is” of allé ja. Als dat echt van die zulke delicate 

dingen zijn dan zou ik eerder werken via mijn hoofdverpleegkundige.” 
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INTEGRATIE 

1. Ventileren en ondersteuning zoeken 

2. Invallen voor elkaar 

3. Elkaar inlichten en waarschuwen 

4. Elkaar verdedigen, beschermen en vrijwaren 
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Gericht op het behouden van een  

aangenaam, veilig, niet emotioneel 

geladen en rustig werkklimaat 
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INTEGRATIE 

 

 

 

 

1. Ventileren en ondersteuning zoeken 

        De-personaliseren, ervaring loslaten, en zelf in staat  

 zijn verder zorg te geven, vermijden van ‘discussie’ 

 met patiënten 

2. Invallen voor elkaar 

        Zorgtaken bij patiënt worden afgewerkt, vermijden van 

 ‘discussie’ met patiënten 
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Gericht op het behouden van een  

aangenaam, veilig, niet emotioneel 
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INTEGRATIE 

 

 

 

 

3. Elkaar inlichten en waarschuwen 

        De andere meenemen in eigen versie, discussie op 

 voorhand vermijden, de-personaliseren, helpen 

 voorbereiden op contact  

4. Elkaar verdedigen, beschermen en vrijwaren 

        Weten dat collega’s zullen verdedigen, samen omgaan 

 met professionele dreiging, onderlinge spanning 

 vermijden 
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Gericht op het behouden van een  

aangenaam, veilig, niet emotioneel 

geladen en rustig werkklimaat 
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INTEGRATIE 

 

 

 

 

 Waarom belangrijk?  

 

  Gevoel van onveiligheid?  

 Angst voor het moeten verantwoorden?  

  Gevoel erg voorzichtig te moeten zijn?  

Heeft het iets te maken met vertrouwen en wantrouwen?  
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Gericht op het behouden van een  

aangenaam, veilig, niet emotioneel 

geladen en rustig werkklimaat 
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EERSTE PRANGENDE VRAGEN?  

24 

VERWONDEREN DEZE RESULTATEN U, 

OF NET NIET?  


