
ZGT
Gedragscode

ZGT heeft ziekenhuizen in Almelo en Hengelo | zgt.nl



2



In goede handen 
ZGT hecht aan een goede sfeer waarin medewerkers, patiënten 

en bezoekers tot hun recht komen. In de dagelijkse omgang 

zijn een professionele houding en correct gedrag belangrijke 

ingrediënten. Wat we daaronder verstaan is niet voor iedereen 

hetzelfde.

Om het credo “in goede handen” concreet te maken en aan 

elkaar duidelijk te maken welk gedrag ZGT belangrijk vindt, 

is een gedragscode ontwikkeld. 

De gedragscode bestaat uit zes basiswaarden, uitgewerkt in 

concrete gedragsregels, die houvast bieden in ons dagelijks 

handelen. Naar patiënten, bezoekers en collega’s toe. ZGT 

verwacht van alle medewerkers, dat zij handelen in de geest 

van de gedragscode.

Tevens dient deze gedragscode als leidraad om in gesprek te 

gaan en te blijven over hoe we in onze organisatie omgaan 

met elkaar en met degenen die zich aan ons toevertrouwen. 

De gedragscode is een uitnodiging om na te denken over de 

waarden en normen die belangrijk zijn voor ZGT. 

We hopen, dat er van deze gedragscode een stimulerende 

werking uit zal gaan. 

Meindert Schmidt, 

Voorzitter Raad van Bestuur



Waarom een gedragscode?
Het is nooit prettig wanneer anderen jou gaan vertellen hoe je 

je moet gedragen. Dat kan weerstand oproepen. We doen ons 

werk immers allemaal op onze eigen manier. Gelukkig maar. 

Toch is het belangrijk, dat we binnen ZGT gemeenschappelijke 

waarden en normen nastreven. Kortom, dat ZGT een algemene 

overkoepelende gedragscode heeft, waar iedereen zich aan 

houdt. 

De kwaliteit van ons ziekenhuis wordt mede bepaald door de 

manier waarop medewerkers met patiënten, bezoekers en met 

elkaar omgaan.

Bovendien zorgt een ethisch bewuste en gemotiveerde 

beroepshouding er voor dat medewerkers onderling respectvol 

en professioneel met elkaar omgaan. En dat bevordert een 

prettige onderlinge werksfeer. 
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Wat beoogt de gedragscode? 

De code nodigt uit om je bewust te worden van gedrag. 

Gedrag jegens onder meer patiënten, bezoekers en collega’s. 

Wat mogen patiënten en bezoekers verwachten van de houding 

van de medewerkers van ZGT. 

Ook nodigt de code je uit om je bewust te worden van wat je van 

jezelf verwacht. Welke waarden en normen en welke houding 

vind jij belangrijk in het contact met patiënten, bezoekers en 

met elkaar? 

De gedragscode maakt duidelijk wat ZGT verwacht van 

haar medewerkers: welke waarden voorop staan, wat als 

“nastrevenswaardig” wordt gezien en welke gedragsnormen er 

binnen ZGT gelden. 



Werkoverleg

“Belangrijk voor mij als verpleegkundige is dat ik de patiënt behandel 

met respect, en benader vanuit een holistische visie,

 als persoon en niet als nummer.”

Algemeen verpleegkundige

“Wat ik belangrijk vind in mijn werk èn voor de patiënt èn voor de 

medewerkers, is dat je je te allen tijde serieus genomen wilt weten. 

En dat ik het gevoel heb dat er echt naar me geluisterd wordt. Dat is 

volgens mij het allerbelangrijkste.”

Afdelingshoofd spoedeisende hulp
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RESPECT

Ik heb respect voor de ander. 

• Ik maak echt contact met de ander, zonder onderscheid 

van de persoon (maatschappelijke status, nationaliteit, 

godsdienst, leeftijd, seksuele geaardheid of politieke 

overtuiging). 

In ZGT worden intimidatie en discriminatie niet getolereerd. 

Ik spreek zo nodig de ander hier met respect op aan. 

• In contact met de ander luister ik met aandacht en kom ik 

gemaakte afspraken na. 

• Ik vermijd betutteling (zoals “mevrouwtje”). 

• Ik heb respect voor andermans bezittingen waaronder ook 

de bezittingen van ZGT. Bedrijfsmiddelen gebruik ik niet 

voor privédoeleinden. 

• Ik houd mij aan de interne gedragsregels.



Opnamegesprek

“Ik vind het heel belangrijk dat iedereen die bij de receptie langskomt, 
het gevoel heeft dat ‘ie er toe doet als mens.” 

Medewerkster gastenservice
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BELEEFD

Ik hanteer goede manieren. 

• Ik geef iedereen het gevoel welkom te zijn in ZGT. 

• Ik stel me voor met mijn voor- en achternaam en functie 

en spreek volwassenen aan met “u”. Ik ben vriendelijk en 

begripvol. Ik ga in op vragen en laat de ander uitspreken. 

• Tijdens het contact met de ander maak ik oogcontact en 

zorg voor een vriendelijke houding.

• Ik laat anderen niet onnodig wachten en neem maatregelen 

als de wachttijd oploopt.

• Ik spreek de ander op een rustige en beleefde manier aan 

op ongewenst gedrag.

• Als ik in gesprek ga, zet ik de telefoon uit, tenzij het uit 

hoofde van de functie noodzakelijk is om bereikbaar te zijn. 

“Patiënttevredenheid wordt voornamelijk bepaald door hoe 
patiënten als mens worden behandeld (…). 

De cultuur van een ziekenhuis wint het van de strategie.”
Fred Lee (uit: “Als Disney de baas was in uw ziekenhuis”).    



Eetteam

“Soms vergeten we als medisch specialisten dat we er ook voor elkaar 
zijn. Ik betrap me er wel eens op dat ik helemaal niet weet wat er in 
mijn collega’s omgaat. Dat is niet goed. Professionele collegialiteit 
vraagt ook om een nauwe betrokkenheid bij elkaar.”  

Medisch specialist  

“Patiënten komen niet voor hun plezier bij ons. Persoonlijke 
aandacht kan net het verschil maken in het gevoel van veiligheid en 
geborgenheid.”

Ziekenhuisjurist
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AANDACHT EN BEGRIP

Ik toon aandacht en begrip. 

• Ik vertel de ander wat hij kan verwachten en ben eerlijk. 

• Ik sta open voor vragen en vraag na of de ander mij 

begrepen heeft.

• Ik bied hulp aan als ik zie dat de ander die nodig heeft. 

• Ik denk mee met de ander en ben flexibel. 

• Ik straal rust uit naar de patiënt/bezoeker. Ik maak de 

patiënt/bezoeker geen deelgenoot van de werkdruk. 

• In een gesprek neem ik de tijd voor de ander. Als de tijd 

beperkt is, dan vertel ik hoeveel tijd ik kan besteden aan het 

gesprek. 

• Ik gebruik begrijpelijke taal. 

• Ik informeer patiënten over hun rechten. 

De gedragscode maakt het credo “in goede handen” concreet.



Voorbereiding op operatie

“Wat ik belangrijk vind, zeker in deze tijd, is tolerantie en samenwerking.
Dus met een open mind in de wereld staan en verder kijken dan iemands 
uiterlijk, culturele achtergrond, geloof of seksuele geaardheid. Dat we 
elkaar meer gaan zien als unieke individuen die toch hetzelfde zijn. 
En dat we met elkaar samenwerken, ieder vanuit zijn eigen ervaring, 
kunnen en deskundigheid, om daar te helpen waar nodig is.”

Medisch secretaresse

“In goede handen’ betekent niet alleen dat de professional zorgt voor 
patiënten, maar er ook echt voor ze is.”

Lid cliëntenraad
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BETROUWBAAR

Ik ben betrouwbaar en eerlijk. 

• Ik ga zorgvuldig en correct om met informatie waarover ik 

vanuit mijn functie beschik en houd rekening met de privacy 

van de ander. 

• Giften meld ik aan de leidinggevende. Ik accepteer nooit 

geld of grote geschenken voor mijzelf. 

• Ik ben loyaal naar de organisatie. 

• Als ik afspraken maak, kom ik deze na. 

• Ik doe geen toezeggingen die ik niet waar kan maken.

• Ik laat niet onnodig werk liggen voor anderen.

De gedragscode maakt je bewust 
welk gedrag er van je verwacht wordt.



Uitslagen beoordelen

“Voor klantvriendelijke zorg is het essentieel dat alle geledingen binnen 
ZGT op elkaar afgestemd zijn en dat medewerkers goed met elkaar 
kunnen samenwerken.”

Re-integratiecoördinator

“Eerlijk en respectvol met elkaar blijven omgaan; voor mij belangrijke 
aspecten. ICT-middelen blijven hulpmiddelen, hoewel de verwachting 
vaak is - omdat we er zo van afhankelijk zijn - dat hierin geen storingen 
meer kunnen/mogen optreden. Als ZGT zullen we het ook op ICT-terrein 
samen moeten doen om de patiënt zo goed mogelijk van dienst te zijn. 
Dat is uiteindelijk onze opdracht!” 

Medewerker servicedesk ICT 
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DESKUNDIG

Ik draag vanuit mijn deskundigheid bij aan veilige en 

kwalitatief hoogwaardige zorg voor de patiënt. 

• Ik zorg voor voldoende kennis en vaardigheden om mijn 

beroep goed uit te kunnen oefenen. 

• Ik verricht uitsluitend handelingen waarvoor ik bevoegd ben 

en ken de grenzen van mijn eigen deskundigheid. 

• Ik kijk kritisch naar mijzelf en sta open voor feedback van 

anderen.

• Ik geef complimenten als ik zie dat de ander iets goed doet.

• In mijn werk stel ik mij professioneel op en draag bij aan een 

goede sfeer. Ik ben collegiaal, betrokken en stel me positief 

op bij veranderingen.

• Ik werk veilig en meld incidenten (VIM).

• Tijdens mijn werk houd ik mij niet bezig met privézaken. 

Een uitzondering hierop bespreek ik met de leidinggevende. 

Ook jij bent er verantwoordelijk voor dat de gedragscode 

wordt nageleefd en “levend” blijft!



Begeleiden van familie

“Een oud spreekwoord van Confucius (551 – 479 v. Chr) is voor mijn 
werk in het ziekenhuis nog steeds actueel: ‘gedraag je buiten de deur 
alsof je in de aanwezigheid van een belangrijke gast bent. Ga met 
gewone mensen om alsof je een belangrijk offer brengt.
Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden’.”

Medisch specialist
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EMPATISCH 

Ik probeer mij te verplaatsen in de belevingswereld van de 

ander.

• In mijn omgang met anderen stel ik mij open, invoelend en 

belangstellend op.

• Ik neem de gedachtewereld van de ander serieus. Ik luister, 

toon begrip en denk mee.

“De cultuur binnen ZGT moet zo zijn dat patiënten zich 
veilig voelen en in vertrouwde handen zijn.”

(uit: meerjarenbeleidsvisie 2012-2016)



Wat verwachten we van leidinggevenden?
• Goed voorbeeldgedrag naar medewerkers.
• Het bekend maken en onder de aandacht brengen van de 

gedragscode.
• Het bevorderen van het gesprek over gedrag en het maken 

van teamafspraken. Wat is op onze afdeling gepast, hoe 
zien patiënten en bezoekers ons en onze afdeling? Wat kan 
beter? 

• Het stimuleren van intercollegiale toetsing: vanuit respect 
en opbouwende feedback aanspreken op elkaars gedrag. 

• De gedragscode als leidraad meenemen in jaargesprekken.
• Dat de gedragscode geborgd wordt in de organisatie. Door 

er bij stil te staan en te kijken of de code nog actueel is, nog 
leeft onder de medewerkers en wordt nageleefd. 

Wat verwachten we van jou?
De bereidheid om eigen gedrag en dat van collega’s kritisch te 
bekijken en zowel jezelf als anderen aan te moedigen en aan te 
spreken, als dat nodig mocht zijn.
En de bereidheid om met elkaar het gesprek aan te gaan over 
waarden en normen en over gewenst en ongewenst gedrag.

De gedragscode maakt het credo “in goede handen” concreet 
en zorgt voor een prettige werksfeer.
De gedragscode maakt je bewust welk gedrag er van je 
verwacht wordt.
Ook jij bent er verantwoordelijk voor dat de gedragscode wordt 
nageleefd en “levend” blijft. 
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Ten slotte
Naast deze algemene gedragscode blijven diverse afspraken en 
regelingen die nu al gelden of nog zullen gaan gelden binnen 
ons ziekenhuis van toepassing. Het is goed om een aantal van 
deze algemene regelingen hier te benoemen. 

Zo kent ZGT een klokkenluidersregeling waarin de procedure 
staat beschreven die gevolgd moet worden bij het melden van 
een misstand. 

Omdat er op grote schaal gewerkt wordt met ICT-middelen, 
hebben we ook een ICT-gedragscode. 
En is inmiddels de gedragscode social media van kracht.

Verder hebben we op ZGT-niveau een agressieprotocol. 
Daarnaast kennen de afzonderlijke afdelingen c.q. 
beroepsgroepen binnen ons ziekenhuis veelal eigen 
gedragsregels. 

De ZGT gedragscode heeft een overkoepelend karakter.   



De zes basiswaarden
• Ik heb respect voor de ander.
• Ik hanteer goede manieren.
• Ik toon aandacht en begrip.
• Ik ben betrouwbaar en eerlijk.
• Ik ben deskundig en waarborg veilige zorg.
• Ik ben bereid mij in de wereld van de ander 

te verplaatsen.

Deze gedragscode is samengesteld door de projectgroep gedragscode en
is op 28 april 2011 met instemming van de ondernemingsraad door de 
Raad van Bestuur vastgesteld.  

Voor meer informatie kun je terecht bij het personeelsinformatiepunt van 
de afdeling P&O.
Telefoon: 0546 69 41 13 of 074 290 51 32, mail: pip@zgt.nl


