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Chapter 1 is the introductory chapter of this thesis. Herein we introduced the 
topic of our research: residents’ well-being. Residents are physicians in training 
to become a medical specialist and face many work-related and educational 
demands. Well-being is under pressure in many professions; for physicians being 
well is not only crucial for the individual physician but also for the quality of patient 
care. As we are increasingly interested in the positive side of being well, including 
the predictors and consequences, we focused mainly on positive work-related 
well-being aspects as work-engagement, work satisfaction and empathy. Work 
engagement could be defined as a positive, fulfilling, work-related state of mind 
and is associated with better performance. Work satisfaction, is the satisfaction 
with work and could be divided into job and specialty satisfaction, and is also found 
to be important for both the individual and for patient care quality. Additionally 
empathy, the ability to understand, communicate and respond to patients’ 
experiences and perspectives, is associated with satisfied and compliant patients 
and patients with better quality of life. A loss of empathy amongst physicians, 
described in recent literature, could be seen as a problematic consequence of 
experiencing distress and a lack of well-being. Based on research in occupational 
health psychology, it has been shown that specific work characteristics, the so-
called job demands and resources, could predict the work-related well-being. As 
it is essential to conserve and where possible enhance the residents’ well-being 
we aimed in this thesis to evaluate, clarify and possibly improve the work-related 
well-being of residents in residency training. 

We started with describing the concerns on work-related well-being of residents 
based on national and international literature in Chapter 2. A healthy level of 
feeling well is essential for residents to function and perform optimally. Concerns 
about residents’ work-related well-being have raised based on high rates of burn-
out, depression and the experience of stress and anxiety amongst residents. A 
decreased residents’ well-being has negative consequences for the individual 
doctor and also for the delivered quality of patient care. This could be seen in the 
literature describing delivery of suboptimal care, loss of empathy and increased 
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medical errors. To warrant and improve residents’ well-being and functioning and 
additionally the quality of care they deliver it is essential to find solutions for the 
lack or reduction of well-being. Two potential strategies are to: (1) remove or reduce 
obstacles to residents’ well-being and (2) provide resources to improve well-being. 
These strategies are in line with literature on the Job Demands and Resources 
model. The first strategy could be achieved by reducing job demands, that are all 
aspects of work that require constant mental of physical effort. When certain job 
demands cannot be eliminated, job resources could work as a buffer and may help 
to alleviate the negative effects of these demands. For the second solution one 
could improve or introduce job resources, the aspects of work that contribute to the 
achievement of work-related goals, reduce job demands and encourage personal 
development. Examples of resources are adequate supervision, feeling supported 
in work or for example attending a mindfulness training. We aimed to extend this 
knowledge by exploring residents’ own experiences on work-related well-being in 
the next chapter.

With our research in Chapter 3 we wanted to explore how Dutch residents’ 
experience their own well-being in relation to their professional life. We performed a 
qualitative study using a phenomenological approach. Thirteen in-depth interviews 
were conducted with residents in various training programs using a semi-
structured interview guide to explore participants’ experiences of their well-being 
in relation to their professional life. The data was collected and analyzed through 
an iterative process using the thematic network approach. We found that residents’ 
experiences could be assorted in main themes influencing well-being: patient care, 
teamwork, workplace-learning, organizational aspects, self-knowledge and work-
life balance. The way residents felt experiences in these (often combined) themes 
and the duration influenced their experienced well-being. Additionally, effort-reward 
balance and autonomy were dominant overarching experiences in influencing 
residents’ well-being. Experiencing sufficient autonomy was important in residents’ 
roles as caregiver, as learner and in their private life. The experienced effort-reward 
balance could both positively and negatively influence well-being. These themes 
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and overarching experiences could be key for interventions and residency training 
adaptations for enhancing residents’ well- being.

 
In Chapter 4 we studied the levels of work engagement and empathy among 
residents and the relation with their experience of faculty’s teaching performance. 
Faculty teachers rely on the feedback of residents about their teaching performance. 
However, the relation of residents’ characteristics with evaluations of faculty 
is relatively unexplored. A multicenter questionnaire study was conducted and 
271 surgery and gynaecology residents were invited to fill out the questionnaire. 
Residents’ ratings of faculty’s teaching performance were collected using the 
published System for Evaluation of Teaching Quality (SETQ). In addition, we evaluated 
work engagement and empathy, using the Utrecht Work Engagement Scale (UWES) 
and Jefferson Scale of Physician Empathy (JSPE) respectively. To evaluate the 
association of residents’ engagement and empathy with residents’ evaluations of 
teaching performance we performed linear regression analyses using generalized 
estimating equations (GEE’s). We found that higher levels of residents’ engagement 
and empathy were associated with higher faculty’s teaching performance scores. 
A possible explanation is that residents who are more engaged and are able to 
understand and share others’ perspectives, stimulate faculty’s teaching performance 
and more positively experience their teaching. Another explanation could be that 
better teachers enhance residents’ engagement and empathy and therefore bring 
positive feedback and feed-forward cycles in residency training.

We now know that work engagement is associated with better work performance, 
less medical errors and also with more positive evaluations of faculty’s teaching 
performance. However, whether physicians’ work-engagement is also associated 
with better performance in the eyes of patients is unclear. With our study described 
in Chapter 5 we therefore wanted to evaluate whether patients experience better 
patient care delivery from physicians with higher levels of work engagement. In 
addition, we researched whether the job resources autonomy, collegial support, 
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participation in decision-making and opportunity to learn and develop are positively 
related to work engagement. We collected 4573 unique patient care experiences 
for 238 physicians at ten outpatient clinics of two academic medical centers. 
We measured patient care experience of physicians’ behaviors during outpatient 
consultations with 9 validated items from the Dutch Consumer Quality Index. 
Physicians were asked to evaluate their job resources (autonomy, collegial support, 
participation in decision-making and opportunities to learn and develop) and work 
engagement using the validated Questionnaire on Experience and Evaluation of 
Work (QEEW) and the Utrecht Work Engagement Scale (UWES). We performed 
multivariate adjusted mixed linear models and linear regression analyses. 
Surprisingly, we did not find an association between physician work engagement 
and patient care experience. A possible explanation could be that physicians receive 
extensive training in professional interpersonal behaviors towards patients and this 
may act as a buffer in upholding standards despite the level of work engagement. 
In this study, we additionally found that autonomy and opportunities to learn and 
develop were positively associated with work engagement. These job resources 
could therefore be seen as target points for improving physicians’ work-related 
well-being. To gain more knowledge on possible influencing factors for residents’ 
well-being we continued our research with evaluating the impact of the learning 
climate on residents’ work-related well-being.

 
In Chapter 6 we therefore studied whether higher rated learning climate is positively 
associated with residents’ work engagement, work satisfaction and empathy. An 
optimal learning climate is crucial for the quality of residency training and may 
also improve residents’ well-being and empathy. We performed  a multicenter 
questionnaire study among 271 surgery and gynaecology residents in 21 training 
programs. To evaluate learning climate we used the Dutch Residency Educational 
Climate Test (DRECT), consisting of 9 domains. To evaluate residents’ work-related 
well-being we measured work engagement, work satisfaction and empathy. For 
these well-being measures we used the Utrecht Work Engagement Scale, the job 
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and specialty satisfaction measures from the Physician Worklife Study and the 
Jefferson Scale of Physician Empathy, respectively. We performed multivariable 
adjusted linear regression analyses and found that the overall learning climate was 
positively associated with work engagement and job satisfaction. We did not find 
associations between the learning climate and residents’ empathy or specialty 
satisfaction. The positive association of learning climate with engagement and work 
satisfaction is consistent with previous research on the lack of well-being showing 
that learning climate was negatively associated with burn-out, the counterpart of 
engagement. Our results also align with the Job Demands and Resources model. 
Two of the nine learning climate domains were in particular associated with 
higher residents’ engagement: ‘educational atmosphere’ and ‘formal education’. A 
positive work atmosphere and structured, fitting, informative education are aspects 
likely to positively influence the enthusiastic, positive and fulfilling work-related 
state of mind (work engagement) of residents, and could therefore explain these 
findings. Job satisfaction was found to be most impacted by the learning climate 
domains ‘educational atmosphere’, ‘teamwork’, role of specialty tutor’, ‘resident 
peer collaboration’, ‘work adapted to competence’ and ‘accessibility supervisors’. 
The three learning climate domains making up the affective facet (educational 
atmosphere, teamwork, resident peer collaboration) are probably rated on a more 
emotional basis and the positive association with the feeling of job satisfaction is 
therefore understandable. This is also in line with literature. However, more work 
needs to be done to understand the (lack of) impact of the other domains on job 
satisfaction. In order to further explore possible resources for improving residents’ 
work-related well-being we ended our research by conducting and investigating a 
possible intervention.

 
We evaluated the influence of Mind Fitness Training on work engagement, empathy, 
work satisfaction and stress perception of residents in Chapter 7. Additionally, 
we explored how residents experience such a training based on the concepts of 
mindfulness. We performed a multicenter study in eight Dutch teaching hospitals. 
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We used both quantitative and qualitative approaches to data-collection and 
analysis. Eighty-nine surgical residents were invited to participate in pre- and post-
intervention questionnaire surveys. Twenty-two residents voluntarily participated 
in the conducted Mind Fitness Training program and were additionally invited 
to evaluate the training and talk about their experience by post-intervention 
interviews including open questions. Our results showed that the residents in the 
intervention-group reported an increase in specialty satisfaction and a decrease in 
perceived stress, while no substantial changes were observed in residents in the 
control-group. Participation in mind fitness training was positively associated with 
residents’ empathy and specialty satisfaction scores. In addition, residents positively 
evaluated the Mind Fitness Training and with the interviews we found out that they 
perceived improvement in focusing skills and reported being more aware of their 
own state of mind and feeling calmer and more in control. These results imply that 
a Mind Fitness Training has a positive impact on residents’ work-related well-being.

 
In Chapter 8 we conclude with a general discussion. The results of the above-
described studies are discussed and placed in a broader perspective of the literature 
on residents’ well-being. Additionally we described the strengths and limitations of 
this thesis and the implications for future research and practice. We recapitulated 
that residents’ work-related well-being is complex and is impacted by a variety of 
factors as found in our research. We recommend to use these found factors as target 
points in training programs in order to conserve or enhance residents’ work-related 
well-being. Also, the positively received Mind Fitness Training could be an useful 
addition in residency. It will be of interest for individual residents, the health care 
institutions, and finally also for patient care and society that we continuously strive 
for better residency training and improving residents work-related well-being. The 
attention and actions for improving residents’ well-being could be structured on 
organizational, training program and individual level. 
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Hoofdstuk 1 is het inleidende hoofdstuk van dit proefschrift. We introduceerden 
hier het onderwerp van ons onderzoek: het welzijn van arts-assistenten in 
opleiding tot specialist (aios). Aios zijn afgestudeerde basisartsen in opleiding tot 
medisch specialist en zij worden met vele werkgerelateerde en opleidingseisen 
geconfronteerd. In vele beroepen staat het welzijn onder druk;  voor dokters is het 
welzijn niet alleen cruciaal voor de individuele dokter maar ook voor de kwaliteit van 
de patiëntenzorg. Aangezien we in onderhavig onderzoek geïnteresseerd zijn in de 
positieve kant van het welzijn, inclusief de voorspellers en consequenties, hebben 
we ons voornamelijk gericht op positieve werkgerelateerde welzijnsaspecten zoals 
baanbevlogenheid, werktevredenheid en empathie. Baanbevlogenheid kan worden 
gedefinieerd als een positieve, voldane, werk-gerelateerde mentale staat en is 
geassocieerd met beter functioneren. Werktevredenheid is de tevredenheid met 
werk en kan worden onderverdeeld in baan- en specialismetevredenheid. Het wordt 
belangrijk geacht voor zowel het individu als de kwaliteit van de patiëntenzorg. Ook 
empathie, de bekwaamheid om ervaringen en perspectieven van een patiënt te 
begrijpen, erover te communiceren en hierop te reageren, is geassocieerd met meer 
tevreden en therapietrouwe patiënten en patiënten met een betere kwaliteit van 
leven. Vermindering van empathie onder dokters, zoals beschreven in de recente 
literatuur, kan worden gezien als een problematische consequentie van het ervaren 
van stress en een gebrek aan welzijn. Gebaseerd op onderzoek in de psychologie 
van arbeid en gezondheid wordt beschreven dat specifieke werkkarakteristieken, de 
zo genoemde taakeisen en energiebronnen, het werkgerelateerde welzijn kunnen 
voorspellen. Aangezien het essentieel is het welzijn van aios te behouden en waar 
mogelijk te verbeteren was het doel van dit proefschrift om het werkgerelateerde 
welzijn van aios te evalueren, verklaren en waar mogelijk te verbeteren. We 
begonnen met het beschrijven van de zorgen van het werkgerelateerde welzijn van 
aios gebaseerd op nationale en internationale literatuur in Hoofdstuk 2. 

Een gezonde mate van welzijn is essentieel om als aios optimaal te kunnen 
functioneren en presteren. De ontstane zorgen over het werkgerelateerde welzijn 
van aios zijn gebaseerd op hoge percentages van burn-out, depressie en het 
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ervaren van stress en angst onder aios. Een verminderd welzijn van aios heeft 
negatieve consequenties voor zowel de individuele dokter als voor de geleverde 
kwaliteit van zorg. De literatuur rapporteert suboptimale zorg, verlies van empathie 
en een toename van medische fouten. Om het welzijn en functioneren van aios 
te behouden en te verbeteren en uiteindelijk ook de kwaliteit van zorg die zij 
leveren, is het essentieel om oplossingen te vinden voor het gebrek aan, of de 
vermindering van, welzijn. Twee potentiele strategieën zijn hierbij denkbaar: (1) het 
verwijderen of verminderden van de obstakels die het welzijn van aios reduceren 
en (2) het aandragen van energiebronnen die het welzijn kunnen verbeteren. Deze 
strategieën komen overeen met de literatuur over het model van de taakeisen 
en energiebronnen, bekend als het JDR (Job Demands and Resources) model. De 
eerste strategie kan gerealiseerd worden door het verminderen van de taakeisen, 
dat zijn de aspecten van werk die constant mentale of fysieke inspanning vereisen. 
Als bepaalde taakeisen niet verwijderd kunnen worden, kunnen energiebronnen als 
buffer werken en helpen bij het verminderen van de negatieve effecten van deze 
taakeisen. Voor de tweede oplossingsstrategie denken we aan het verbeteren 
of introduceren van energiebronnen, de aspecten van werk die bijdragen aan 
het bereiken van werkgerelateerde doelen, het verminderen van taakeisen en 
persoonlijke ontwikkeling stimuleren. Voorbeelden van energiebronnen zijn 
adequate supervisie, het gevoel gesteund te worden in het werk of bijvoorbeeld het 
volgen van een aandacht training. Om onze kennis hierover te kunnen vergroten 
hebben we de ervaringen van de aios op het gebied van hun werkgerelateerde 
welzijn geëxploreerd in het volgende hoofdstuk. 

Met de studie beschreven in Hoofdstuk 3 wilden we exploreren hoe de Nederlandse 
aios hun welzijn ervaren in relatie tot hun professionele leven. We voerden een 
kwalitatieve studie uit met een femenologische benadering. Dertien diepte 
interviews werden verricht met aios van verschillende opleidingen en disciplines 
waarbij we met behulp van een semi-gestructureerde interviewleidraad de door 
aios ervaren welzijn in relatie tot hun professionele leven exploreerden. De gegevens 
werden verzameld en geanalyseerd via een iteratief proces waarbij gebruik werd 
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gemaakt van de thematische netwerkbenadering. De bevindingen laten zien dat 
de ervaringen van aios kunnen worden geordend in hoofdthema’s die welzijn 
beïnvloeden: patiëntenzorg, werken in teamverband, opleiding op de werkvloer, 
organisatie aspecten, zelfkennis en de werk-privé balans. De manier waarop 
ervaringen in deze (vaak gecombineerde) thema’s worden beleefd en de duur ervan 
beïnvloedden het ervaren welzijn. Aanvullend bleken de de balans tussen inspanning 
en beloning en de ervaren autonomie dominante overkoepelende ervaringen in het 
beïnvloeden van het welzijn van aios. Het ervaren van voldoende autonomie bleek 
belangrijk voor de aios in de rol als zorgverlener, als opleideling en in het privé leven. 
De ervaren inspanning-beloning balans kan het welzijn zowel positief als negatief 
beïnvloeden. Deze thema’s en overkoepelende ervaringen kunnen de sleutel zijn voor 
interventies en aanpassingen in de opleiding om het welzijn van aios te bevorderen. 
 
 
In Hoofdstuk 4 onderzochten we de mate van baanbevlogenheid en empathie onder 
aios en de relatie met hun ervaring van de opleiderkwaliteiten van de opleiders. 
Opleiders vertrouwen wat betreft hun opleiderkwaliteiten op de feedback van aios. 
Echter, de relatie tussen de karakteristieken van aios en de evaluaties van opleiders 
is relatief onbekend. Een multicenter vragenlijstonderzoek werd verricht en 271 
aios chirurgie en gynaecologie werden uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. 
Aios beoordelingen van de opleiderkwaliteiten van hun opleiders werden verzameld 
met behulp van het ‘System for Evaluation of Teaching Quality’ (SETQ). Aanvullend 
evalueerden we baanbevlogenheid en empathie met behulp van de ‘Utrechtse 
Bevlogenheid Schaal’ (UBES) en de ‘Jefferson Scale of Physician Empathy’ (JSPE), 
respectievelijk. Om de associatie van baanbevlogenheid en empathie van de aios 
met de door de aios ingevulde evaluaties van de opleiderkwaliteiten te evalueren 
verrichtten we lineaire regressie analyses met behulp van gegeneraliseerde 
schattingsvergelijkingen (GEE’s). Een hogere mate van baanbevlogenheid en 
empathie bij de aios bleek geassocieerd met hogere beoordelingen van de 
opleiderkwaliteiten van de opleiders. Een mogelijke verklaring is dat aios die meer 
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bevlogen zijn en andermans perspectieven beter kunnen begrijpen en delen, het 
goed opleiden door opleiders meer stimuleren en ook als beter ervaren. Een andere 
verklaring zou kunnen zijn dat betere opleiders de bevlogenheid en empathie van 
aios bevorderen en daardoor een positieve feedback en feed forward cyclus in de 
opleiding brengen. 

We weten inmiddels dat baanbevlogenheid is geassocieerd met beter functioneren 
op het werk, minder medische fouten en ook met positieve evaluaties van 
opleiderkwaliteiten. Echter, of bevlogen artsen beter functioneren in de ogen van 
patiënten was nog onbekend. Met ons onderzoek in Hoofdstuk 5 wilden we daarom 
evalueren of patiënten betere zorg ervaren van meer baanbevlogen dokters. Tevens 
onderzochten we of de vier energiebronnen autonomie, collegiale steun, deelname 
aan besluitvorming en leer- en ontwikkelmogelijkheden, positief gerelateerd zijn 
aan bevlogenheid van artsen. We verzamelden 4573 unieke patiëntenervaringen 
voor 238 dokters van 10 poliklinieken in 2 academische ziekenhuizen. We 
evalueerden het functioneren van de dokters zoals ervaren door de patiënt op de 
polikliniek met behulp van 9 gevalideerde items van de Nederlandse ‘Consumer 
Quality Index’. Dokters werden gevraagd hun energiebronnen (autonomie, collegiale 
steun, deelname aan besluitvorming en leer- en ontwikkelingsmogelijkheden) 
en baanbevlogenheid te evalueren door middel van de gevalideerde Vragenlijst 
voor Beleving en Beoordeling van Arbeid en de Utrechtse Bevlogenheid Schaal 
(UBES). We voerden multivariate gecorrigeerde lineaire gemengde modellen en 
lineaire regressie analyses uit. Onverwachts vonden we geen verband tussen de 
baanbevlogenheid van dokters en de  ervaringen van patiënten met de door hen 
geboden zorg. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat dokters dusdanig 
uitgebreid worden opgeleid in professioneel interpersoonlijk gedrag richting 
patiënten dat dit als een buffer fungeert in het ondersteunen van de standaard 
ongeacht de mate van bevlogenheid. Aanvullend vonden we in dit onderzoek dat 
autonomie en leer- en ontwikkelingsmogelijkheden een positief verband hebben 
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met baanbevlogenheid. Deze energiebronnen zouden daarom gezien kunnen 
worden als belangrijke sleutels tot het verbeteren van het werk gerelateerde 
welzijn van dokters. Om meer kennis te verkrijgen van de mogelijk beïnvloedende 
factoren voor het welzijn van aios vervolgen we ons onderzoek met het evalueren 
van de impact van het opleidingsklimaat op het werkgerelateerde welzijn van aios. 
 
In Hoofdstuk 6 onderzochten we derhalve of er een verband bestaat tussen een 
beter opleidingsklimaat en de baanbevlogenheid, werktevredenheid en empathie 
van de aios. Een optimaal opleidingsklimaat is cruciaal voor de kwaliteit van de 
opleiding en zou ook het welzijn van aios kunnen verbeteren. We verrichtten 
een multicenter vragenlijstonderzoek onder 271 aios chirurgie en gynaecologie 
van 21 opleidingen. Om het opleidingsklimaat te evalueren gebruikten we de 
‘Dutch Residency Educational Climate Test’ (DRECT),  bestaande uit 9 domeinen. 
Om het werkgerelateerde welzijn van aios te evalueren onderzochten we 
baanbevlogenheid, werktevredenheid en empathie. Voor deze welzijnsmetingen 
maakten we gebruikt van de Utrechtse Bevlogenheid Schaal, de baan- en 
specialismetevredenheid metingen van de Physician Worklife Study en de 
Jefferson Scale of Physician Empathy, respectievelijk. We voerden multivariabele 
gecorrigeerde lineaire regressie analyses uit en deze toonden een positief 
verband tussen het algehele opleidingsklimaat en zowel baanbevlogenheid als 
ook de werktevredenheid van aios. We konden geen verband aantonen tussen het 
opleidingsklimaat en het empathisch vermogen noch de tevredenheid van aios 
met het gekozen specialisme. Het positieve verband tussen het opleidingsklimaat 
en baanbevlogenheid en werktevredenheid is in lijn met eerder onderzoek naar 
het ontbreken van welzijn, dat laat zien dat het opleidingsklimaat een negatief 
verband heeft met burn-out, het tegenovergestelde van bevlogenheid. Onze 
resultaten zijn ook in lijn met het eerdergenoemde JDR model. Twee van de negen 
opleidingsklimaatdomeinen zijn specifiek geassocieerd met een hogere mate 
van baanbevlogenheid: ‘atmosfeer van de opleiding’ en ‘formeel onderwijs’. Een 
positieve werksfeer en gestructureerd, aansluitend onderwijs zijn aspecten die 
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logischerwijs positieve invloed hebben op de enthousiaste, positieve, voldane 
mentale staat (bevlogenheid) van aios en zou een verklaring kunnen zijn van deze 
bevindingen. Baantevredenheid bleek het meest beïnvloed te worden door de 
opleidingsklimaatdomeinen ‘atmosfeer van de opleiding’, ‘werken in teamverband’, 
‘de rol van de hoofd opleider’, ‘samenwerking van aios onderling, ‘werk aangepast 
aan het competentieniveau’ en ‘toegankelijkheid van de supervisoren’. De drie 
opleidingsklimaatdomeinen die het affectieve domein vormen (atmosfeer van 
de opleiding, werken in teamverband, samenwerking van aios onderling) worden 
waarschijnlijk meer gewaardeerd op een emotionele basis en het positieve 
verband met het gevoel van baantevredenheid is daarom begrijpelijk. Dit komt ook 
overeen met de literatuur. Meer onderzoek zal wel gedaan moeten worden om 
(het uitblijven van) de invloed van de andere domeinen op baantevredenheid te 
begrijpen. Om verder te exploreren wat de mogelijke energiebronnen zijn voor het 
verbeteren van het werkgerelateerde welzijn van aios sloten we ons onderzoek af 
met het opzetten en onderzoeken van een mogelijke interventie.

We evalueerden de invloed van Mind Fitness Training op baanbevlogenheid, 
empathie, werktevredenheid en de ervaren stress van aios in Hoofdstuk 7. Aanvullend 
exploreerden we hoe aios een dergelijke training gebaseerd op de concepten van 
mindfulness ervaren. We verrichten een multicenter onderzoek in acht Nederlandse 
opleidingsziekenhuizen. We gebruikten zowel kwantitatieve als kwalitatieve 
benaderingen om gegevens te verzamelen en te analyseren. Negenentachtig aios 
heelkunde werden uitgenodigd om deel te nemen aan de pre- en post-interventie 
vragenlijsten. Tweeëntwintig aios participeerden vrijwillig in het opgezette Mind 
Fitness Training programma en werden aanvullend uitgenodigd om de training te 
evalueren en te praten over hun ervaringen tijdens post-interventie interviews met 
open vragen. Onze resultaten toonden een toename in specialismetevredenheid en 
een vermindering in ervaren stress bij de aios in de interventie groep aan, terwijl 
er geen substantiële verschillen werden geobserveerd bij de aios in de controle 
groep. Deelname aan de Mind Fitness Training liet een positief verband zien met 
empathisch vermogen en specialismetevredenheid van aios. Verder beoordeelden 
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aios de Mind Fitness Training positief en tijdens de interviews rapporteerden aios 
een ervaren verbetering in het kunnen focussen. Tevens rapporteerden aios een 
groter bewustzijn van hun eigen mentale staat, een kalmer gevoel en een gevoel 
van meer controle. Deze resultaten impliceren dat een Mind Fitness Training een 
positieve invloed heeft op het werkgerelateerde welzijn van aios.

 
In Hoofdstuk 8 sloten we af met de algemene discussie. De resultaten van de 
hierboven beschreven onderzoeken werden besproken en geplaatst in een breder 
perspectief van de literatuur over het welzijn van aios. Hierna beschreven we de 
sterke punten en limitaties van dit proefschrift en de implicaties voor toekomstig 
onderzoek en de praktijk. We resumeerden dat het werkgerelateerde welzijn 
van aios complex is en wordt beïnvloed door een variëteit aan factoren zoals in 
ons onderzoek naar voren komt. We adviseren de in onze studies aangetoonde 
relevante welzijnsfactoren te gebruiken om het werkgerelateerde welzijn van aios 
te behouden of verbeteren. De eerder beschreven positief ervaren en impactvolle 
Mind Fitness Training zou verder een nuttige aanvulling zijn in de opleiding. Het 
is in het belang van de individuele aios, de organisatie, en uiteindelijk ook van de 
patiëntenzorg en samenleving dat we continu streven naar een betere opleiding 
voor aios en het verbeteren van het werkgerelateerde welzijn. De aandacht en 
acties om het welzijn van aios te verbeteren kan gestructureerd worden op het 
niveau van de organisatie, de opleiding en het individu.
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Met het schrijven van dit dankwoord is mijn proefschrift echt bijna af. Een heel 
bijzonder gevoel na hier jaren hard aan gewerkt te hebben. Veel mensen hebben 
op verschillende manieren een bijdrage geleverd aan dit proefschrift. Ik kan met 
veel plezier terugdenken aan deze periode en ben dankbaar voor alle steun die ik 
hierbij heb mogen ervaren. Hoewel ik vast mensen ga vergeten te benoemen, wil ik 
hieronder de volgende mensen persoonlijk bedanken.

 
Allereerst wil ik alle participanten (artsen en patiënten) bedanken voor deelname 
aan dit onderzoek. Zonder jullie had ik deze onderzoeken niet kunnen verrichten en 
dit proefschrift niet kunnen schrijven.

 
Hierna wil ik natuurlijk mijn fantastische ‘promoteam’ bedanken. Wat heb ik geluk 
gehad met zo een divers, geleerd en inspirerend gezelschap.

Professor Lombarts, lieve Kiki, je hebt me op een vrije en open manier kennis laten 
maken met de wetenschappelijke wereld en me begeleid tot en met deze grote dag. 
Je kennis, betrokkenheid en medemenselijkheid heb ik erg gewaardeerd. Gedurende 
mijn promotie traject ben je professor geworden. En terecht ook; je bent ontzettend 
bevlogen, gedreven en doortastend. Bedankt voor de energie en inspiratie die ik van 
je gekregen heb en voor alle leerzame momenten. 

Professor Heineman, beste Erik, ik heb genoten van alle bijeenkomsten en 
overlegafspraken die we hebben gehad. Met jouw ervaring als arts, onderzoeker, 
manager en opleider in verschillende ziekenhuizen (in verschillende landen) weet je 
altijd weer met nieuwe inzichten te komen en met een kritische blik naar de stukken 
te kijken. Bedankt dat ik ondanks je drukke agenda, al deze ondersteuning heb 
mogen ontvangen.

Dr Pierik, beste Robert, ontzettend bedankt voor alles! Je oprechte interesse en 
fantastische coaching zijn zeer waardevol voor mij geweest. Hierdoor ben ik op 
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dit promotiepad terecht gekomen en door jouw adviezen kwam ik daarnaast in 
opleiding tot chirurg. Deze combinatie is een zeer goede gebleken en hierdoor heb 
ik me kunnen ontwikkelen tot de arts en onderzoeker die ik nu ben. Je hebt veel 
toegevoegd door je praktijkervaring, creatieve inzichten en brede blik, maar ook 
zeker door je onovertroffen mensenkennis. Bedankt!

Professor Arah, beste Onyi, het is fantastisch hoe jij statistiek begrijpelijk en leuk 
kunt maken! Ik heb veel geleerd van je ondersteuning op statistisch, methodologisch 
en taal-technisch gebied. Hoewel je ver weg woont, leek je altijd dichtbij. Ik ben je 
dankbaar voor al je support, maar ook voor je gezelligheid en humor tijdens onder 
andere de Heusdenweken.

Hooggeleerde leden van de leescommissie, prof. dr. Busch, prof. dr. Demerouti, prof. 
dr. Heineman, prof. dr. Jaarsma, prof. dr. Scherpbier en prof. dr. Sluiter, hartelijk dank 
voor jullie tijd en kritische beoordeling van mijn proefschrift.

 

Uiteraard wil ik ook graag mijn onderzoekscollega’s van de Professional 
Performance onderzoeksgroep bedanken. Renée 1, Irene, Benjamin en Renée 2, 
vanaf mijn eerste kennismaking met de onderzoeksgroep waren jullie aanwezig 
en heb ik van de samenwerking met jullie genoten. De wetenschappelijke 
discussies die we hebben gevoerd, de feedback op mijn artikelen, de gezellige 
bijklets-momenten en de mooie promotievoorbeelden die jullie hebben gegeven 
zijn van veel waarde voor mij geweest! Renée 1, bedankt dat ik mocht genieten 
van je optimisme, altijd aanwezige oprechte interesse en warmte. Irene, je 
sprankelende verschijning, je enthousiasme en behulpzame adviezen zijn 
onovertroffen. Ben, dank voor je nuchtere, kritische, wetenschappelijke blik en 
behulpzaamheid. Renée 2, jouw doortastendheid en brede wetenschappelijke 
kennis op ‘ons’ onderzoeksgebied zorgen voor een fijne samenwerking en dit 
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heeft mij erg geholpen. Joost, Joris, Milou, Alina en Myra, jullie ben ik iets later 
in mijn promotietraject tegen gekomen. De vele raakvlakken, de positiviteit 
en behulpzame spar- en overlegmomenten zijn zeer inspirerend geweest. 
Bedankt! Guusje, Mirja, Elisa en Maarten, ook jullie wil ik hartelijk danken voor 
jullie belangstelling, feedback en steun in de afrondende fase van mijn promotie 
traject.

Natuurlijk wil ik ook Maas Jan Heineman, Albert Scherpbier en Cees Van Vleuten 
bedanken voor de ‘Groot Bloem’ bijeenkomsten die ik heb mee mogen maken. Met 
een frisse, wetenschappelijke en brede blik hebben jullie mee gedacht over mijn 
onderzoekslijn en artikelen.

Veel dank gaat ook uit naar de ‘Slangenburg’-club. Irene, Renée, Emma en Karsten, 
jullie hebben me iedere keer weer weten te inspireren. Of het nou om een klooster 
of Starbucks date ging, deze momenten zorgden voor productiviteit en een zeer 
positief gevoel!

Collega-assistenten chirurgie en chirurgen uit Isala bedankt voor de support voor 
mijn onderzoek die ik heb ervaren naast mijn werk als arts-assistent. Heel fijn dat 
ik een parttime dag voor onderzoek kon opnemen en dat er altijd interesse was in 
de stand van zaken. Een mooie operatie, de fijne samenwerking, en een gezellig 
gesprek tijdens de borrel zijn ‘energiebronnen’ geweest om mijn promotieonderzoek 
te kunnen afmaken.

  
Mijn lieve Epe-vriendinnen. Liesje, al vanaf de peuterspeelzaal zijn wij vriendinnen. 
Geen wonder dat we elkaar zo goed aanvoelen. Dank voor je steun door dik en dun. 
Maaike, MJ, Charis en Annelin, jullie zijn mijn andere vriendinnetjes van het eerste 
uur. Wat fijn dat het contact altijd gebleven is ondanks de verschillende wegen die 
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we bewandeld hebben. Bedankt voor de onvergetelijke gezamenlijke momenten 
en onuitputtelijke waardering die ik van jullie heb mogen ontvangen. 

Kirsten, Ilsalien, Karine, en Hanna Mai, samen vormen we ‘the big five’. Zwolle 
vriendinnetjes Christel, Brenda, Yvonne en Martine. Dank voor jullie altijd aanwezige 
oprechte interesse en vele mooie ontspan momenten in Suriname, Curaçao, Texel, 
Zwolle en Groningen.  Dat er nog vele mogen volgen!

 
Mijn sportmaatjes, mannen van ons zaalvoetbalteam TTP, heerlijk om regelmatig 
met jullie door de zaal te hebben gerend. Ik heb ervan genoten om met jullie te 
voetballen en een biertje na afloop te kunnen drinken. Deze ontspanning was een 
zeer welkome afwisseling voor het werkende en onderzoekende leven.

 
Lieve Frans, bedankt voor een mooie periode in mijn leven. Tijdens een groot deel 
van mijn promotietraject heb je me bijgestaan en dat waardeer ik enorm.

Irene Slootweg en Renée Scheepers, mijn lieve paranimfen, ik heb jullie al eerder 
genoemd, maar toch wil ik nog even specifiek benadrukken dat ik ontzettend 
blij ben dat jullie naast me staan tijdens de grote dag. Zowel op het gebied van 
onderzoek als persoonlijk heb ik veel aan jullie gehad de afgelopen jaren. Dank 
voor jullie support, energie en gezelligheid tijdens mijn gehele promotietraject!

 
Lieve vrienden, familie en schoonfamilie, ik ben heel dankbaar voor en blij met alle 
betrokkenheid, interesse, en plezier die ik van en met jullie heb mogen ervaren. 
Lieve Mark en Esther, bedankt dat de deur altijd openstaat. Ik hoop op nog veel 
mooie Lases-momenten!
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Lieve papa en mama, ik ben ontzettend blij met jullie. De combinatie van ruimte 
en steun die jullie mij altijd gegeven hebben in het maken van mijn keuzes heeft er 
voor gezorgd dat ik nu hier sta. Papa, hoewel het natuurlijk vreselijk jammer is dat 
jij hier nu niet bij kan zijn, weet ik zeker dat jij trots bent en dit al had voorzien toen 
ik aan mijn promotietraject begon. Mama, jouw altijd beschikbare luisterend oor en 
onvoorwaardelijke steun en liefde hebben mij enorm geholpen en daar ben ik je erg 
dankbaar voor. 

Lieve broers, Ralph en Mitch, we hebben samen een mooie jeugd gehad in Epe en 
zijn daarna allen een eigen weg ingeslagen. Toch zoeken we elkaar altijd weer op en 
staan jullie op ieder moment voor me klaar. Heerlijk om regelmatig samen een kop 
koffie te drinken, naar Terschelling te gaan, een potje te vissen, een biertje te doen 
of gewoon even te kletsen. Dank voor jullie onuitputtelijke support!

 
Lieve Renzo, ik ben ontzettend blij dat wij elkaar zijn tegen gekomen. Je hebt me 
alle ruimte gegeven voor mijn eigen activiteiten en als ik ‘toch nog wat aan mijn 
onderzoek’ moest doen. Daarnaast zorg je voor de relativering en ontspanning die 
nodig is voor de juiste balans. Ik geniet van alle momenten die we samen zijn en wil 
je bedanken voor de liefde, energie en vrolijkheid die je me geeft. Na het afsluiten 
van deze uitdaging, hoop ik nog veel mooie nieuwe uitdagingen samen met jou aan 
te gaan.
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Curriculum Vitae
Lenny Lases was born in Sandton, South Africa, on July 10th 1986. After finishing 
high school (Regionale Scholen Gemeenschap Noord Oost-Veluwe, Epe) she started 
studying Medicine at the University of Groningen in 2004. During her master 
program her interest for surgery and research was sparked and continued growing. 
After her graduation as a medical doctor in 2011, she started working at the surgery 
department at the teaching hospital Isala in Zwolle and applied for surgical residency 
training in 2013. During her period in the teaching hospital in Isala, Robert Pierik and 
Erik Heineman introduced her to Kiki Lombarts, resulting in a PhD project in the 
Academic Medical Center in Amsterdam in 2012 under supervision of Kiki Lombarts, 
Erik Heineman, Robert Pierik and Onyebuchi Arah. Because of the growing concerns 
on the well-being of physicians, being a resident herself, and the extensive interest 
to find solutions to improve well-being, she was caught by the subject residents’ 
well-being.  In the course of her PhD she developed herself as a researcher and 
performed both quantitative and qualitative research. Meanwhile, she was doing 
her surgery residency training, was committee member of the annually ‘Isala 
Wetenschapsavond’, and chaired the Association of Residents in Isala (VAIK) for 
three years. After completing her PhD she will continue with her surgery residency 
and hopes to contribute to the well-being of residents as well as patients. 
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PhD Portfolio
PhD Candidate:  S.S. (Lenny) Lases

PhD period:   2012 - 2017

PhD supervisors:  Prof. dr. M.J.M.H. Lombarts, Prof. dr. E. Heineman,  
Dr. E.G.J.M. Pierik, Prof. dr. O.A. Arah 

PhD training and teaching Year(s) Workload (ECTS)

Courses  

Practical biostatistics - AMC 2013 1.1

Oral presentation - Isala Academie 2011 0.3

Poster presentation - Isala Academie 2011 0.3

(Inter)national conferences

Modernisering Meidsche Vervolgopleidingen (MMV) 2012 0.3

Chirurgendagen, Veldhoven 2012-2016 3.0

Najaarsdag Heelkunde 2013-2016 1.2

Association for Medical Education in Europe (AMEE) 2013 1.0

Symposium Experimenteel Onderzoek Heelkundige 

Specialismen (SEOHS)

2013 0.3

International Conference on Residency Education 

(ICRE), Vancouver

2015 1.0

Rogano Conference in Medical Education, Barcelona 2016 0.6

Smart Surgery Conference, Amsterdam 2017 0.3

European Association for Physician Health (EAPH), 

Paris

2017 0.5

Workshops, masters, classes, seminars

Regularly research seminars, Journal club 2012-2015 0.3

Wetenschapsavond, Isala 2012-2016 0.5

AMEE pre-conference workshops 2013 0.3

Rogano conference workshops 2016 3.0
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Workshop/seminars during Professional 

Performance Symposium, NVMO pre-conference, 

Egmond aan Zee

2016 0.3

Presentations

Top Mind. Workshop with A.J. Willemsen, Isala, Zwolle 2013 0.5

Residents’ engagement and empathy influence their 

evaluations of faculty’s teaching performance. Poster 

presentation, AMEE, Prague

2013 0.5

Building student engagement. Workshop with Prof. 

Jaarsma, dr. Mastenbroek, drs. vd Berg, dr. Scheepers, 

AMEE, Prague

2013 0.5

Vitaliteit van de zorgprofessional. Workshop with Prof. 

E. Heineman, NFU Master Kwaliteit en Veiligheid in 

de Patientenzorg, Groningen

2014+2016 1.0

Het welzijn van artsen. Oral presentation with dr. 

Scheepers, Triple A lunch session, AMC

2015 0.5

Evaluating Mind Fitness Training and Its Potential 

Effects on Surgical Residents. Oral Presentation, ICRE, 

Vancouver

2015 0.5

The Importance of Residents’ Well-being. Oral 

Presentation & discussion, Rogano Conference, 

Barcelona

2016 0.5

Welzijn van artsen & professional performance. 

Workshop with dr. Scheepers, Professional 

Performance Symposium, NVMO pre-conference, 

Egmond aan Zee

2016 0.5

Redo fundoplication after Angelchick procedure. Video 

case & presentation, Reflux Symposium Zwolle

2016 0.5

Learning climate positively influences residents’ well-

being. Oral presention, EAPH, Paris

2017 0.5
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Other

Member of Vereniging Arts-Assistenten Isala 

Klinieken

2011-2017 3

Chair of Vereniging Arts-Assistenten Isala Klinieken 2014-2017 3

Member of the ‘Wetenschapscommissie’, Isala, 

Zwolle

2014-2016 3

Chair during session on Reflux Symposium, Zwolle 2016 0.1



‘You can’t stop the waves, but y
ou ca

n learn to
 surf’


