
C A S E  S T U D Y

Crucial Conversations® zorgt in een 
ziekenhuis in New York voor meer 
veiligheid voor patiënten door een 
cultuur van respect te creëren 

DE UITDAGING

Dr. David Feldman was al net zo gefrustreerd als de verpleegkundigen en chirurgen 
die in zijn ziekenhuis werkten.

Als directeur perioperatieve diensten en adjunct-directeur van de afdeling chirurgie 
streed Feldman actief voor meer respect in de operatiekamers van het Maimonides 
Medical Center, een van de belangrijkste zorginstellingen van Brooklyn. Hij vond dat 
ieder lid van het chirurgisch team een waardevolle bijdrage kon leveren aan de patiënt-
veiligheid, maar had de indruk dat niet iedereen zijn mening vrijelijk kon uiten. Zelfs 
de ‘Code van Wederzijds Respect’, die hij had opgesteld om een vrije uitwisseling van 
ideeën in de OK te stimuleren, bestond eigenlijk alleen op papier en niet in de realiteit van 
de heersende teamcultuur.

Net als in de meeste Amerikaanse operatiekamers schreeuwden chirurgen nog altijd 
moord en brand als ze de verkeerde instrumenten kregen aangereikt of als patiënten 
moesten wachten om naar de verkoeverkamer te worden gebracht. Sommige verpleeg-
kundigen hadden de indruk dat artsen alleen maar een dossier wilden sluiten. Veel chirur-
gen vonden dat verpleegkundigen alleen maar kwamen opdraven om een ploegendienst 
te draaien. En sommige anesthesisten vonden dat ze genegeerd werden door chirurgen 
en niet werden gewaardeerd door de medische stafvertroebeld door denigrerende op-
merkingen, scheldkanonnades en pesterijtjes.

Na een lange dag in de OK vroeg dr. Feldman zich af: hoe kan ik deze code tastbaar 
maken voor iedereen, en dan vooral voor hoogopgeleide chirurgen die neerkijken op het 
‘verzorgende voetvolk’?

DE OPLOSSING

Dr. Feldman besprak zijn idee met Kathryn Kaplan, de pas aangestelde manager 
training en opleiding van het medisch centrum.

Kaplan ging enthousiast op zoek naar een algemeen inzetbaar model voor het 
stimuleren van wederzijds respect, dat geschikt zou zijn voor Feldman’s team en 
de andere medewerkers van Maimonides.

Als deskundige op het gebied van organisatiegedrag en management wist ze 
in welke richting ze moest gaan zoeken naar praktische oplossingen. Toen ze 
“Silence Kills” (vertaald onder de naam “Zwijgen is dodelijk”)  tegenkwam, 
een studie van VitalSmarts naar de invloed van slechte communicatie op de 
patiëntveiligheid, had ze gevonden wat ze zocht. “De gezondheidszorg zit me 
in het bloed”, vertelt Kaplan. “Deze studie bevestigde wat ik zelf had gezien in 
mijn praktijk als therapeut, maar ook in mijn werk als organisatiedeskundige.”

Kaplan gebruikte de onderzoeksinstrumenten van VitalSmarts om een brede 
strategie voor een cultuuromslag op te zetten. “Ik zoek al jaren naar een 
onderliggende theorie van veranderingsprocessen”, zegt Kaplan. “Het proces 
van VitalSmarts viel vooral op vanwege de eenvoud en elegantie ervan.” 

Het Maimonides Medical Center bestaat al bijna honderd jaar. Vandaag de dag 
is het een bloeiend algemeen ziekenhuis, zonder winstoogmerk en zonder reli-
gieuze achtergrond. Maimonides is het grootste gezondheidscentrum voor be-
handeling en medisch onderzoek in het stadsdeel Brooklyn, New York. 



Nadat Kaplan en Feldman hadden 
kennisgemaakt met de Crucial Conversations-
training, waren ze ervan overtuigd dat deze 
benadering goed bij het ziekenhuis zou 
passen. Samen met hun collega Pamela 
Mestel, hoofd van de afdeling perioperatieve 
diensten, werden ze gekwalificeerd om 
de training aan te bieden in het medisch 
centrum Maimonides.

In januari 2006 werd een pilot opgezet op 
de afdeling van Feldman en Mestel. Zo’n 
250 artsen, verpleegkundigen en andere 
medewerkers wachtten met een mengeling 
van nieuwsgierigheid en achterdocht af 
wat er zou gaan gebeuren, toen Pamela 
het podium betrad voor de eerste Crucial 
Conversations-trainingssessie. Ze legde uit 
dat de ‘Code van Wederzijds Respect’ nieuw 
leven zou worden ingeblazen, om te beginnen 
in de operatiekamers. En dat die voor 
iedereen zou gelden, zonder uitzondering. 
“De verpleegkundigen begonnen te klappen”, 
herinnert Feldman zich. “Het was heel 
indrukwekkend.”

Feldman, Kaplan en Mestel begeleidden de 
bijeenkomst. Ze pasten het materiaal aan 
de situatie in het medisch centrum aan 
en speelden zelfs een sketch tussen de 
hoofdchirurg en een verpleegkundige. “Het 
was voor iedereen heel herkenbaar”, zegt 
Feldman. “Ze hadden na afloop allemaal een 
goed gevoel over deze materie.”

De eerste presentatie zette de toon voor de 
rest van de training. Twee of drie trainers 
leidden grote groepsdiscussies, zodat 
chirurgen, verpleegkundigen en andere 
medewerkers konden leren om open en 
respectvol met elkaar te praten, vertelt 
Feldman.

Om de invoering te versnellen, selecteerden 
Kaplan en Feldman twintig ‘codeleiders’ die 
de vierdaagse trainerkwalificatie zouden 
volgen. Voor elke trainingssessie werd 
een codeleider aangesteld om toe te zien 
op naleving van de ‘Code van Wederzijds 
Respect’.

Een andere groep informele leiders werd 
aangesteld als ‘codeadvocaten’. Deze 

dat de Crucial Conversations-training “echt 
een verandering teweeg heeft gebracht in onze 
werkomgeving en in de manier waarop we met 
elkaar praten”.

Tegen het einde van 2006 werden 
leidinggevenden van obstetrie/gynaecologie 
en pediatrie gevraagd deel te nemen aan 
de volgende ronde van de training. Op deze 
afdelingen werden vergelijkbare resultaten 
verwacht als bij het chirurgisch team. Beide 
afdelingen lieten een verbetering van tien 
tot twintig procent zien in de manier waarop 
respectloos gedrag werd aangepakt en het 
aantal medewerkers dat er iets van zei als 
iemand zich respectloos gedroeg.

Inmiddels hebben 1250 medewerkers van 
het Maimonides Medical Center de Crucial 
Conversations-training gevolgd. Feldman 
en Kaplan voeren besprekingen met andere 
afdelingshoofden om de training overal aan te 
bieden, zodat de cultuuromslag uiteindelijk in 
de hele zorginstelling wordt doorgevoerd.

“Respect ligt aan de basis van een veilige 
gezondheidszorg”, zegt Feldman. “Het is niet 
verrassend dat de eerste verandering die we 
tijdens de Crucial Conversations-training zien 
de bereidheid is om je mond open te doen. 
Dat is een vaardigheid die het verschil kan 
betekenen tussen leven en dood.”

advocaten volgden een tweedaagse training 
en fungeerden als aanspreekpunt voor 
medewerkers die advies konden gebruiken bij 
de toepassing van hun Crucial Conversations-
vaardigheden in lastige situaties.

HET RESULTAAT
Naarmate het programma zich verder ontvouwde, 
begon dat duidelijk vruchten af te werpen. Aan 
het einde van een sessie stond een chirurg op 
en zei: “Nu begrijp ik waar dit om gaat. Ik ben 
zelf onderdeel van het probleem geweest.” Dat 
was voor andere deelnemers een aangename 
verrassing, kan Kaplan zich herinneren. 
Het kwartje begon te vallen. Zoals Feldman 
vaststelt: “Ze realiseerden zich dat iedereen een 
bijdrage levert aan de ‘pool van gezamenlijke 
inzichten’, ongeacht hun opleiding en ervaring, 
om een operatie veilig te maken.”

In vergelijking met de scores voorafgaand 
aan de training, liet de evaluatie na afloop 
significante resultaten zien:

•	 Een	verbetering	van	54%	in	de	mate	waarin	
leidinggevenden effectief omgaan met 
respectloos gedrag.

•	 Een	 verbetering	 van	 39%	 in	 het	 aantal	
medewerkers dat er iets van zegt als 
iemand de ‘Code van Wederzijds Respect’ 
overtreedt.

De evaluatie liet ook verbetering op andere 
vlakken zien. Bijvoorbeeld het aantal 
medewerkers dat goed bekend was met de 
‘Code van Wederzijds Respect’, het aantal 
medewerkers dat van mening was dat deze 
code een positieve invloed heeft op de werksfeer 
en leidt tot betere zorg voor de patiënt, en het 
aantal medewerkers dat het gevoel had dat 
collega’s hen met respect bejegenen.

“Deze resultaten zien we daadwerkelijk terug 
in gedragspatronen”, merkt Feldman op. “Het 
lijdt geen twijfel dat medewerkers eerder bereid 
zijn er iets van te zeggen als anderen geen 
respect tonen of als de veiligheid van patiënten 
in het geding is. Nog geen twee weken geleden 
zag ik dat een verpleegkundige een operatie 
tegenhield, omdat ze twijfelde of de identiteit 
van de patiënt correct was bevestigd.”

Een andere verpleegkundige vertelde Kaplan 

DE RESULTATEN OP EEN RIJ:

•  Een verbetering van 54% in de 
aanpak van respectloos gedrag 
door leidinggevenden.

•  Een verbetering van 39% in het 
melden van respectloos gedrag. 

•  Meer bewustzijn onder 
medewerkers met betrekking tot 
respect.

• Verbetering van het moreel 
onder medewerkers.

•  Verbetering van de 
patiëntveiligheid.

Over Crucial Conversations® Training — Als u er niet in slaagt de gewenste resultaten te behalen, is het zeer waarschijnlijk dat een gebrek aan goede gesprekken – Crucial Conversations – u tegenhoudt. Of 
het nu gaat om tegenvallende kwaliteit, trage doorlooptijden, afnemende klanttevredenheid of moeizame verhoudingen: als geen eerlijk gesprek kan worden gevoerd, kunt u magere resultaten verwachten. 
 
Dit bekroonde trainingsprogramma biedt een rijke leerervaring, met zeer veel oorspronkelijk videomateriaal en voorbeelden. De training verloopt in een enerverend tempo, met gestructureerde oefenin-
gen, waarin intensieve participatie centraal staat. Het Crucial Conversations-programma biedt een breed scala aan technieken en vaardigheden die samen garant staan voor een hechte teamgeest, 
sterk verbeterde onderlinge verhoudingen en een klinkend eindresultaat. De deelnemers doen kennis en ervaring op die hen in staat stelt de meest heikele kwesties voortvarend aan te pakken. 
 
Over VitalSmarts — VitalSmarts is innovator op het gebied van training en verbetering van bedrijfsprestaties. Daarmee helpen zij teams en organisaties de resultaten te bereiken waarnaar zij streven. 
Dankzij bekroonde trainingsmethoden die gebaseerd zijn op ruim 30 jaar doorlopend onderzoek, heeft VitalSmarts voor significante verbetering gezorgd. VitalSmarts heeft uiteenlopende trainingscon-
cepten ontwikkeld, waaronder Crucial Conversations®, Crucial Confrontations™, Influencer Training™ en Change Anything Training™. In elke cursus worden krachtige vaardigheden en strategieën 
aangeboden voor verbetering van de resultaten in de organisatie. De licentie voor de Benelux heeft VitalSmarts ondergebracht bij IMK Opleidingen. www.vitalsmarts.com/global.001.800.449.5989 
 
Over IMK Opleidingen — IMK Opleidingen heeft meer dan 50 trainingen en opleidingen verdeeld over de thema’s Management & Leiderschap, Informeel Leiderschap, Personeelsbeleid, Communicatie, 
Sales, Ondernemerschap en Medezeggenschap. Met 75 professionele trainers leiden wij meer dan 5.000 cursisten per jaar op. IMK Opleidingen staat bekend om haar praktijkgerichte, no-nonsense 
aanpak. De missie van IMK Opleidingen is talentontwikkeling tot de derde macht (TO³). IMK Opleidingen geeft mensen de kans om  hun talenten te Ontdekken, te Ontwikkelen en ermee te durven 
Ondernemen. www.IMKopleidingen.nl 0031 (0)172 - 42 34 56
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