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Opzet workshop

• Wat is een “Just Culture”?

• Aan het werk in groepjes met de vragen:

1. “Hoe kan ethiekondersteuning bijdragen aan Just Culture?”
2. “Hoe draagt een Just Culture bij aan ethiekondersteuning?”

• Plenaire bespreking van uitkomsten



Bron afbeelding: http://2peak.nl/hoe-leer-je-van-fouten-op-je-werk/



Fouten maken in de gezondheidszorg
Bawa Garba case

https://en.wikipedia.org/wiki/Hadiza_Bawa-Garba_case#/media/File:Childrens_floor_3_Balmoral_building_17.jpg



Het concept Just Culture

• Afkomstig uit de luchtvaart

• Leren van fouten in plaats van straffen van een schuldige

• Cultuur: open en eerlijk leerklimaat

• Retributieve Just Culture: het klassieke denken in schuld, schuldige en straf

• Restauratieve Just Culture: gericht op herstel

• Vertrouwen als centraal begrip



Verschil tussen retributieve en
restauratieve vragen

Restauratief Retributief
Wie zijn er mogelijk gewond of 
beschadigd?

Wie heeft dat gedaan?

Wat hebben zij nodig? Welke regel is overtreden?
Wiens verantwoordelijkheid is het 
om daaraan tegemoet te komen?

Hoe erg was de overtreding?
welke vergelding hoort daarbij?

Welke rol spelen de organisatie en 
de omgeving bij het leren van het 
gebeurde?

Welke manager, afdeling of 
autoriteit neemt daarover een 
beslissing?

Sidney Dekker (2007)



Just Culture

• Géén verhaal kan claimen dat het als enige de wereld en gebeurtenis beschrijft zoals 
het is

• ontelbaar veel verhalen zijn mogelijk, als je de waarheid wil benaderen of 
rechtvaardig wil zijn zul je minstens een aantal van deze verhalen mee moeten 
nemen

• als je de veiligheid wil verbeteren, moet je luisteren naar zoveel mogelijk 
invalshoeken als mogelijk, de wereld is complex en zullen vast vele aspecten zitten 
aan de gebeurtenis. 

• Voor een just culture gaat het er niet om om een waar of objectief verhaal van de 
gebeurtenis te krijgen 



Slachtoffers

• First victims
• Second victims
• Third victims

http://www.ronbausch.nl/cartoon/index.php/actueel/archief/actueel128

Wie zijn de stakeholders? 



“Just Culture” binnen een zorgorganisatie

• Geen binair begrip

• Het is niet bij voorbaat duidelijk wat acceptabel en niet acceptabel gedrag is, dat 
wordt voortdurend afgewogen, is aan interpretatie onderhevig en manifesteert zich 
in de praktijk. Het gaat over gesitueerde oordeelsvorming – wat zou een goede 
professional in deze situatie hebben gedaan. 

• NB! Sanctioneren kan ook onderdeel zijn van ‘Just Culture’. 

Acceptabel Niet acceptabel



“Just Culture” binnen een zorgorganisatie

• Opletten voor de “hindsight bias” na een incident à uitkomst mag geen rol spelen in 
het oordeel

X Y Z



Just Culture als middenweg tussen 
‘systeem-denken’ en ‘individu-denken’ 

NIET
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Just Culture als middenweg tussen 
‘systeemdenken’ en ‘schuldenken’

Het individu als onderdeel van het systeem

Verschil tussen verantwoordelijkheid nemen 
en de schuld krijgen



Over het lopende onderzoek
Fase 1: literatuurstudie en interviews met de IGJ
Fase 2: proeftuinen “Just Culture” binnen zorgorganisaties
Fase 3: terugkoppeling bevindingen proeftuinen naar IGJ:

Wat betekenen deze bevindingen voor het toezicht van de IGJ?

Onderzoeksteam: Laura Hartman & Iris Wallenburg

Guy Widdershoven Eva van BaarleRoland Bal



2. Zelf aan het werk (15 minuten)

• In groepjes van 5

• Met ethiekondersteuning bedoelen we: alle vormen van aandacht voor ethiek in een 
zorginstelling

• Bespreek de volgende vragen: 

1. “Hoe kan ethiekondersteuning bijdragen aan een Just Culture?”
2. “Hoe draagt een Just Culture bij aan ethiekondersteunig?”



Bespreking uitkomsten

1. “Hoe kan ethiekondersteuning bijdragen aan Just Culture?”

2. “Hoe draagt een Just Culture bij aan ethiekondersteuning?”



• Dank voor jullie bijdragen!

• Meer vragen? Laura Hartman: la.hartman@vumc.nl


