
 

 

Oogartsen; het S profiel lijkt standaard! Wat betekent dat? 
 

Specialistische beroepen vergen specifieke vaardigheden, maar is er ook een relatie met gedrags- en 

communicatie eigenschappen? Op basis van trainingen, waarin de psychologische onderzoekstechniek 

DISC werd gebruikt voor oogartsen, is dit zeer aannemelijk! Oogartsen hebben een zware 

oververtegenwoordiging van de S uit de DISC kenmerken in hun profiel. Een kleine insight in de 

opgebouwde inzichten. 

 

DISCvision geeft trainingen in het, met behulp van DISC, herkennen van en het omgaan met verschillen 

in gedrags- en communicatieprofielen. Deze trainingen worden, in samenwerking met samhealth, ook 

uitgevoerd voor maatschappen van oogartsen in ziekenhuizen. In het totaal hebben in 2015 en 2016 

in verschillende ziekenhuizen 53 oogartsen aan deze DISC trainingen deelgenomen. Van deze 

oogartsen hadden er 45/53 een S in hun profiel opgenomen en 34/53 hadden zowel een C als een S in 

hun profiel (CS,SC,ICS, ISC,SIC,SCI,CSI,CDS). Nog scherper ingezoomd hadden 26/53 een CS/SC profiel; 

ruim 50%! In het totaal worden binnen het DISC model 40 profielen onderscheiden. 

 

In de DISC beschrijving is het CS profiel 

omschreven als een Perfectionist en het SC 

profiel als een Vredestichter. Perfectionisten 

tonen een nauwkeurige, gedetailleerde en 

stabiele aard. Het zijn systematische denkers 

die procedures nauwkeurig volgen. 

Perfectionisten stellen het waarborgen van de 

voorspelbaarheid en de veiligheid op een hoog 

plan. De Vredestichter is vriendelijk en wat 

zachter van aard dan het aanpalende CS 

profiel. De nauwkeurigheid is echter even sterk 

ontwikkeld en ook zij werken op basis van 

feiten en zoeken naar zoveel mogelijk 

zekerheid en precisie. 

 

      

 

 

De overige ‘a-typische’ profielen zijn echter van 

groot belang voor de diversiteit in een 

maatschap. Wat zeggen de profielen? 

Sommige mensen houden ervan om zaken snel 

te doen. Zij worden gekenmerkt door een 

daadkrachtig, interactief en extravert 

optreden. De D en I aan de bovenzijde van het 

model. Daartegenover staan anderen die beter 

kunnen worden omschreven met het hebben 

van een terughoudend, voorzichtig, 

nauwkeurig en behoudender gedrag. Vaak 

herkennen we de S en de C profielen aan een 

introverter optreden; de onderzijde van het 

model.



 

 

 

De profielen met als eerste een D kenmerk worden aangeduid met bijvoorbeeld: Aanpakker, 

Doorzetter, Inspirator en Voorzitter. Voor de I zijn dit Adviseur, Bestuurder, Leider, Motivator en 

Pleitbezorger. Het D en het I profiel staan voor zaken als het veranderen van een koers, vernieuwing 

en creativiteit. Deze profielen nemen beide vaker grotere stappen waartussen nog niet alles zeker is. 

Men accepteert risico’s. Het profiel kan binnen een maatschap zeer waardevol zijn in het proces van 

het veranderen en verzakelijken van het zorgproces in een ziekenhuis. Ook ziekenhuis bestuurders, 

overheden en zakelijke onderhandelaars van verzekeraars hebben immers veel van deze profielen in 

huis. 

 

Als u nieuwsgierig bent naar de DISC profielen die in uw maatschap voorkomen zijn er een aantal 

mogelijkheden om meer te weten te komen. De meest grondige en leuke methode is om samen met 

uw collega’s in een training van 2,5-3 uur kennis te maken met de achtergronden van DISC, de profielen 

van u en uw collega’s en samen te werken aan het verkennen van de relatie van de nieuwe kennis met 

zaken die in de maatschap spelen of zouden kunnen gaan spelen. Hierbij kunt u denken aan het 

aantrekken van een nieuw maat, het verdelen van verschillende taken in de maatschap en het inzetten 

van de kennis in professionele contacten of zelfs het contact met patiënten. 

 

Een eerste indruk van de verschillen kunt u 

krijgen via de aan de DISC test gekoppelde 

marktonderzoek module die ook voor 

patiënten en consumenten onderzoek wordt 

gebruikt. Hierin wordt in een korte 

vraagmodule bepaald in (de buurt van) welk 

van de 8 segmenten uw profiel het meest 

waarschijnlijk kan worden gevonden. In het 

schema hiernaast is de relatie van deze 8 

segmenten ten opzichte van het DISC wiel 

weergegeven. 
 

 

De kosten van een training van 2,5 – 3 uur zijn tussen de €1500 en €2500 afhankelijk van de specifieke 

extra vragen waar aandacht aan moet worden besteed en het aantal deelnemers. De kosten van een 

eerste kennismaking met DISC via de marktmodule zijn € 500 tot een maximum van 25 respondenten. 

In het geval van de marktmodule blijven de resultaten beperkt tot het terugkoppelen van de 

verschillende profielen. Deze terugkoppeling kan, desgewenst, anoniem gebeuren. Hierdoor ontstaat 

inzicht in de spreiding van de aanwezige profielen, maar is er geen persoonlijk positionering 

beschikbaar. De respondent krijgt het eigen profiel bij de verkorte module wel ‘automatisch’ te zien. 

Voor meer informatie en informatie over DISC trainingen kunt u contact opnemen met Douwe 

Reitsma 

 


