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“Quality of postgraduate medical education depends to a large extent on the learning climate. We 

increasingly succeed to achieve a climate of which residents say: we like it there” – Quote by a 

member of the hospital board, focus group participant, chapter 5 
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Summary 

Learning climates in postgraduate medical education are the topic of this thesis. In 

chapter 1, we defined these learning climates as: “Shared resident perceptions of the 

formal and informal aspects of education, including perceptions of the overall 

atmosphere as well as of policies, practices and procedures within the teaching 

hospital”. Learning climates in postgraduate medical education are considered to 

impact residents’ development into a medical professional. Specifically, supportive 

learning climates improve residents’ educational activities, wellbeing, and development 

as a care provider. Since residents are trained whilst also providing patient care, a 

supportive learning climate might not only be crucial to residents’ professional 

development, but also for the quality of patient care provided by residents. Therefore, 

professional bodies for postgraduate medical education have recently recommended 

that specialty training programs should optimize their learning climates. This thesis 

aimed to investigate how learning climates in postgraduate medical education can be 

measured and explained, and how these learning climates relate to patient safety. 

These investigations ideally contributed to the facilitation of supportive learning 

climates in postgraduate medical education. By fulfilling our aim, we intended to 

contribute to the overall quality of postgraduate medical education (and specifically to 

supportive learning climates) and the safety of patient care. 

Chapters 2 to 4 addressed learning climates’ measurability and measurability 

of learning climate change. In chapter 2 we examined the psychometric properties of 

the Dutch Residency Educational Climate Test (D-RECT). The D-RECT tool is a 

learning climate questionnaire that aims to evaluate learning climates in postgraduate 

medical education. The results of these evaluations can enable specialty training 

programs to improve their learning climate. Continuous assessment of the 

psychometric properties of the D-RECT questionnaire is crucial to assure the tool is 

up to date with the current state of affairs and that it is fit to fulfil its aims. Therefore, 

we re-investigated the original D-RECT tool through the following research question: 
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“What is the internal validity, internal consistency and generalizability of the D-RECT 

at the resident and the department level?” Using 2306 completed D-RECT 

questionnaires (covering 291 specialty training programs) collected in 2012 and 2013, 

we identified an updated structure for the D-RECT through an exploratory and 

confirmatory factor analysis. The revised D-RECT tool proved to be valid and reliable 

at the resident and department level and to consist of 35 items grouping into 9 

learning climate domains: educational atmosphere, teamwork, role of specialty tutor, 

coaching and assessment, formal education, resident peer collaboration, work is 

adapted to residents’ competence, accessibility of supervisors, and patient sign-out. 

Generalizability theory identified a minimum of three resident evaluations were 

required to evaluate the overall learning climate reliably. Overall, this study resulted in 

a shortened D-RECT questionnaire (from 50 to 35 items) as well as in an update of 

the tool’s content and psychometric properties. We considered the revised tool to be 

more suitable for practice and research. Furthermore, we suggested that D-RECT 

evaluations could support continuous improvement of learning climates of specialty 

training programs.   

Chapter 3 described the psychometric properties of the revised D-RECT tool 

in a new healthcare system: Spanish speaking Colombia. Although the original version 

of the D-RECT questionnaire was disseminated widely, the revised version had yet to 

prove its value for healthcare systems outside the Netherlands. To examine D-RECT’s 

performance in Colombia, we translated the tool into Spanish according to the 

International Quality of Life Assessment project recommendations. We then 

proceeded with investigating the following research question: “What is the construct 

and concurrent validity, and the reliability of the 35-item D-RECT version in Spanish 

language?” Based on 220 completed D-RECT questionnaires (covering 17 specialty 

training programs) collected in 2015, we confirmed the construct validity and 

reliability for the D-RECT in Spanish. These results implied the D-RECT’s 

applicability and value for the Colombian teaching hospitals. In terms of the 

concurrent validity, D-RECT scores correlated significantly with scores derived by the 

Postgraduate Hospital Educational Environment Measure (PHEEM). The PHEEM is 
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another widely-used learning climate tool for the postgraduate setting and the only 

specialty generic alternative in Spanish. Therefore, the found correlation appeared 

promising for the D-RECT tool as it implied both tools measure a similar concept: 

learning climates. As the Spanish D-RECT tool performed satisfactorily in the 

Colombian setting, the tool could be disseminated to and investigated in other 

Spanish speaking healthcare systems.  

Based on the psychometric evidence collected for the D-RECT questionnaire, 

chapter 4 presents a longitudinal investigation of D-RECT scores. As D-RECT 

evaluations should enable specialty training programs to initiate quality improvement, 

repeated use of the D-RECT tool might reflect the impact of improvement activities 

on learning climates. We addressed the following research question: “To what extent 

do the D-RECT scores of clinical departments providing residency training change 

over time?” From 2012 to 2014 we collected 3982 completed D-RECT questionnaires 

(covering 223 specialty training programs). Generalized linear mixed (growth) models 

showed a small but significant improvement in D-RECT scores over time (b = 0.03; 

95% CI: 0.01 to 0.06; p <0.05). Overall, scores improved from 3.83 in 2012 to 3.86 in 

2013 and to 3.91 in 2014. As a possible explanation for the identified improvement, 

we considered the ratification of hospital-wide education committees in teaching 

hospitals in the Netherlands from 2011 onwards. By law, these committees were 

assigned the task of monitoring and promoting the quality of postgraduate medical 

education, and specifically learning climates, in Dutch teaching hospitals.   

Chapters 5 to 7 addressed factors that might explain learning climates’ quality 

and improvement. Chapter 5 zoomed in on hospital-wide education committees and 

their task to govern postgraduate medical education and learning climates. The role of 

such committees seemed to become more profound, especially as other healthcare 

systems implemented similar committees (e.g. Graduate Medical Education 

committees in the United States of America). As such, we investigated the value of 

hospital-wide education committees for the quality of postgraduate medical education 

through the following research question: “What are the mechanisms through which 

hospital-wide education committees strive to enable continuous quality improvement 
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in postgraduate medical education?” In this qualitative research with a constructivist 

grounded theory approach, focus groups were performed amongst 7 hospital-wide 

education committees in 2015 and 2016. Through these focus groups it became clear 

that hospital-wide education committees were foremost occupied with acquiring a 

strategic position in the teaching hospital and with prioritizing education in a 

healthcare organization. As soon as the committees acquired some autonomy and 

(financial) independence, they strived to enable continuous quality improvement of 

specialty training through (1) creating an organization-wide quality culture, (2) an 

organization-wide quality structure, and (3) through collaboration with external 

stakeholders. There mechanisms were interdependent and ongoing. Hospital-wide 

education committees implied they had an increasing ability to contribute to high 

quality postgraduate medical education. As such, we concluded hospital-wide 

education committees might be promising for quality improvement of specialty 

training, and specifically learning climates.  

A further exploration of hospital-wide education committees’ value for 

learning climates in postgraduate medical education is presented in chapter 6. We 

investigated the following research question: “To what extent is the functioning of the 

hospital-wide education committee associated with the learning climate as perceived 

by residents?” In 2010, a questionnaire about hospital-wide education committees’ 

implemented level of quality improvement policies was disseminated to 57 committee 

chairs in the Netherlands. From the responding committees, we selected 21 

committees that monitored specialty training programs that participated in the D-

RECT in 2012. A total of 812 D-RECT questionnaires (covering 99 specialty training 

programs) were completed. The use of linear mixed models did not result in 

significant associations between the functioning of the committees and departments’ 

learning climate performance. However, we did identify that the level of quality 

improvement policies was very premature amongst committees (varying from 1.6 to 

2.6 on a 5 point Likert-scale). We considered this prematurity as a possible explanation 

for the absent association between the functioning of hospital-wide education 

committees and learning climates. Therefore, we suggested the necessity of well-
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developed quality improvement policies (e.g. fully developed plan-do-check-act cycles) 

as well as the involvement of departmental leadership in the improvement activities 

initiated by the committees.  

In chapter 7 we examined additional contextual factors that might explain 

learning climates’ quality and improvement. Firstly, we wanted to know whether we 

could cluster specialty training programs in distinct learning climate groups based on 

their scoring on the 9 D-RECT domains. We considered this relevant to explore as 

the presence of distinct learning climate groups might imply the need for group-

specific efforts to achieve learning climate improvement. Secondly, we were interested 

in how learning climates could be explained by department level and hospital level 

contextual factors. Hereto, we investigated the following research question: “Can 

distinct learning climate groups be identified across clinical departments that provide 

residency training, and to what extent can contextual factors explain variation in the 

learning climate performance of clinical departments?” In 2014 and 2015 we collected 

1730 completed D-RECT questionnaires (covering 211 specialty training programs). 

Based on latent profile analysis we identified 4 distinct learning climate groups: 

substandard performers, adequate performers, good performers and excellent 

performers. Additional multilevel modelling revealed that specialty training programs’ 

learning climate performance was more likely to be supportive for departments that 

originated from top clinical teaching hospitals as opposed to academic teaching 

hospitals (b = 0.21; 95% CI: 0.09 to 0.34; p <0.01). Furthermore, learning climates 

were evaluated more positively when departments had faculty with better overall 

teaching performance (b = 0.70; 95% CI: 0.51 to 0.90; p <0.01) and had faculty that 

spent less time on educational activities (b = -0.01; 95% CI: -0.02 to -0.00; p <0.05). 

We concluded that departments should embark on targeted performance 

improvement. 

Chapter 8 dealt with the relationship between learning climates and patient 

safety. As scientific literature stressed residents are often inadequately trained to 

perform patient safety behaviour, we considered it relevant to examine the value of 

learning climates in facilitating residents’ patient safety behaviour. We investigated the 
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following research question: “To what extent can residents’ patient safety behaviour 

be explained by clinical departments’ learning climate and patient safety climate as well 

as by the interaction between these climates?” We set out the D-RECT tool and a 

questionnaire on residents’ patient safety climate perceptions and residents’ patient 

safety behaviour among Dutch residents in 2015 and 2016. A total of 1006 residents 

(covering 143 specialty training programs) completed our questionnaires. Generalized 

linear mixed models and multivariate general linear models showed that supportive 

learning climates were associated with supportive patient safety climates (b = 0.73; 

95% CI = 0.69 to 0.77; P <0.01), but not with residents’ patient safety behaviour. 

Supportive patient safety climates were associated with residents’ patient safety 

behaviour (b = 0.33; 95% CI = 0.14 to 0.52; p <0.01). We did not find any significant 

interactions. We concluded that when departments want to facilitate residents’ patient 

safety behaviour, they should primarily work on their patient safety climate. 

Guaranteeing a supportive learning climate might support departments’ efforts to 

improve patient safety climates.  

Chapter 9 described our reflections on the results acquired in previous 

chapters in order to fulfil our aim and to provide new perspectives on learning 

climates in postgraduate medical education. In terms of measuring learning climates 

and their change we stated that learning climates can and should be researched at the 

level of use (clinical departments providing residency training) rather than at the 

resident level as learning climates are a characteristic of clinical departments. The D-

RECT tool was confirmed to be a valid and reliable tool to evaluate learning climates 

at the clinical department level. Furthermore, the learning climate domains used in the 

D-RECT questionnaire proved to be generalizable to another healthcare context, 

namely Spanish speaking Colombia. We discussed that longitudinal use of tools such 

as the D-RECT can support continuous improvement of learning climates. When 

identifying learning climate improvement, however, we considered the importance of 

investigating specialty training programs’ absolute learning climate performance scores 

as well as their learning climate strength (the variability between resident perceptions 

within a clinical department). In terms of explaining factors for learning climates, we 
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discussed the potential of educational governance in the form of hospital-wide 

education committees. We recommended that healthcare systems aiming to steer the 

quality of specialty training through hospital-wide education committees should 

guarantee these committees have a strong strategic position and well-developed quality 

management systems. Moreover, postgraduate medical education should receive more 

profound attention in teaching hospitals to achieve supportive learning climates. For 

departmental level factors that might explain learning climates, we found high quality 

teaching performance of faculty to be crucial and therefore recommended clinical 

departments to invest in the professional development of clinical teachers. In terms of 

learning climates’ relation to patient safety, we identified that researching specific 

climate constructs, such as patient safety climates, in addition to learning climates can 

facilitate a more meaningful understanding of the sphere of influence of learning 

climates. In this light, we discovered that supportive learning climates seemed to 

improve patient safety climates and, thereby, indirectly supported residents’ patient 

safety behaviour. These new perspectives translated in several implications for practice 

to improve learning climates in postgraduate medical education. However, they also 

opened up new knowledge gaps that should be addressed in future research. As such, 

learning climates in postgraduate medical education should receive continued 

attention to guarantee the development of residents into medical professionals and, 

most importantly, the safety of patients.  
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Samenvatting 

Dit proefschrift gaat over het opleidingsklimaat van medische vervolgopleidingen. In 

hoofdstuk 1 hebben we dit opleidingsklimaat gedefinieerd als: “De gedeelde percepties 

van artsen in opleiding tot specialist (aios) van de formele en informele aspecten van 

de opleiding, zoals de algehele sfeer, maar ook van beleid, werkwijzen en procedures 

in het opleidingsziekenhuis”. Het opleidingsklimaat van medische vervolgopleidingen 

is belangrijk voor de professionele ontwikkeling van aios. Zo dragen ondersteunende 

opleidingsklimaten bij aan het leerproces en welzijn van aios, maar ook aan de 

ontwikkeling van aios tot competente zorgverlener. Verder zou een ondersteunend 

opleidingsklimaat bij kunnen dragen aan de kwaliteit van zorg die aios leveren, temeer 

omdat aios gelijktijdig leren en patiëntenzorg bieden. Kwaliteitscommissies en –

organisaties die de kwaliteit van medische vervolgopleidingen moeten waarborgen, 

leggen dan ook steeds meer nadruk op (het verbeteren van) het opleidingsklimaat. Het 

doel van dit proefschrift was om bij te dragen aan de realisatie van ondersteunende 

opleidingsklimaten voor medische vervolgopleidingen door opleidingsklimaten te 

meten, verklaren en hun relatie met patiëntveiligheid te onderzoeken. Met behulp van 

dit onderzoek wilden wij bijdragen aan de kwaliteit van medische vervolgopleidingen 

(en specifiek het opleidingsklimaat) en de veiligheid van zorg.  

In hoofdstuk 2 tot en met 4 hebben wij de meetbaarheid van het 

opleidingsklimaat en opleidingsklimaatverandering onderzocht. In hoofdstuk 2 

rapporteerden wij de psychometrische eigenschappen van de Dutch Residency 

Educational Climate Test (D-RECT). De D-RECT is een vragenlijst die gebruikt 

wordt om het opleidingsklimaat van medische vervolgopleidingen te evalueren. De 

resultaten die voortkomen uit de D-RECT kunnen als uitgangspunt gebruikt worden 

om het opleidingsklimaat van medische vervolgopleidingen te verbeteren. Om zeker te 

zijn van de actualiteit en accuraatheid van de D-RECT, is het nodig om de 

psychometrische eigenschappen van de vragenlijst continu te analyseren. Wij hebben 

daarom de originele D-RECT opnieuw onderzocht met hulp van de volgende 
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onderzoeksvraag: “Wat is de interne validiteit, interne consistentie en de 

generaliseerbaarheid van de D-RECT op zowel het niveau van de aios als het niveau 

van afdelingen waar aios worden opgeleid?” In 2012 en 2013 verzamelden we 2306 

ingevulde D-RECT vragenlijsten (ter evaluatie van 291 opleidingen). Met behulp van 

een exploratieve en confirmatieve factoranalyse stelden we een nieuwe structuur vast 

voor de D-RECT. Deze structuur bleek valide en betrouwbaar op zowel het niveau 

van de aios alsook het niveau van afdelingen. De nieuwe structuur bestond uit 35 

vragen die gegroepeerd konden worden in 9 domeinen van het opleidingsklimaat: 

opleidingssfeer, werken in een team, rol formele opleider, begeleiden en toetsen, 

gepland onderwijs, samenwerking aios, aansluiting werk bij competenties aios, 

toegankelijkheid supervisoren en overdracht. Analyses naar de generaliseerbaarheid 

van de D-RECT toonden aan dat er minimaal drie ingevulde vragenlijsten per afdeling 

nodig waren voor een betrouwbare evaluatie van het opleidingsklimaat. Concreet 

resulteerde deze studie in een verkorte (van 50 naar 35 vragen) en vernieuwde versie 

van de D-RECT wat betreft de inhoud en psychometrische eigenschappen van de 

vragenlijst. Wij stelden dat deze herziende versie van de D-RECT geschikter is voor 

zowel de praktijk als onderzoek en zodoende de continue verbetering van het 

opleidingsklimaat van medische vervolgopleidingen zou kunnen ondersteunen.  

Hoofdstuk 3 beschrijft de psychometrische eigenschappen van de herziende 

D-RECT vragenlijst tijdens gebruik in het Colombiaanse gezondheidszorgsysteem. De 

psychometrische eigenschapen van de vernieuwde D-RECT waren namelijk nog niet 

onderzocht buiten de Nederlandse context. Om de D-RECT te kunnen inzetten in 

Colombia, is de vragenlijst eerst vertaald in het Spaans volgens de aanbevelingen van 

het International Quality of Life Assessment project. Vervolgens zijn de 

psychometrische eigenschappen van de D-RECT vragenlijst geanalyseerd met de 

volgende onderzoeksvraag: “Wat zijn de construct en concurrente validiteit en de 

betrouwbaarheid van de vernieuwde D-RECT vragenlijst in het Spaans?” Met hulp 

van 220 ingevulde D-RECT vragenlijsten (ter evaluatie van 17 opleidingen) die we 

verzamelden in 2015, bevestigden we de construct validiteit en betrouwbaarheid voor 

de Spaanse D-RECT. Deze resultaten toonden de toepasbaarheid en de waarde van de 
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D-RECT voor Colombiaanse opleidingsziekenhuizen aan. Verder vonden we 

significante correlaties tussen D-RECT scores en scores verkregen met de 

Postgraduate Hospital Educational Environment Measure (PHEEM). De PHEEM is 

een veelgebruikte vragenlijst om het opleidingsklimaat van Spaanse medische 

vervolgopleidingen te evalueren en is tevens het enige specialismegenerieke alternatief 

beschikbaar in het Spaans. De gevonden correlatie impliceerde dat beide vragenlijsten 

hetzelfde concept evalueren (het opleidingsklimaat) en is als zodanig veelbelovend 

voor de D-RECT. Gezien het feit dat de Spaanse D-RECT naar tevredenheid 

presteerde in de Colombiaanse context, concludeerden wij dat de vragenlijst klaar is 

voor verspreiding naar en verder onderzoek in andere Spaanstalige 

gezondheidzorgsystemen.  

Na het verzamelen van psychometrisch bewijs voor de D-RECT, voerden wij 

in hoofdstuk 4 longitudinaal onderzoek uit naar D-RECT scores. Gegeven dat de D-

RECT kwaliteitsverbetering van het opleidingsklimaat kan ondersteunen, zou inzicht 

in de verandering van D-RECT scores over de tijd heen aanknopingspunten kunnen 

bieden voor de effectiviteit van verbeteringsinitiatieven gericht op het 

opleidingsklimaat. Wij stelden de volgende onderzoeksvraag: “In welke mate 

veranderen de D-RECT scores van medische vervolgopleidingen over de tijd heen?” 

Om deze vraag te beantwoorden, verzamelden we 3982 ingevulde D-RECT 

vragenlijsten (ter evaluatie van 223 opleidingen) van 2012 tot en met 2014. Door 

gebruik te maken van ‘generalized linear mixed (growth) models’ vonden we een 

kleine, doch significante, verbetering van D-RECT scores over de tijd heen (b = 0.03; 

95% CI: 0.01 tot 0.06; p <0.05). Concreet verbeterden de scores van 3.83 in 2012 naar 

3.86 in 2013 en naar 3.91 in 2014. De gevonden verbetering kan mogelijk worden 

toegeschreven aan het functioneren van de centrale opleidingscommissies die per 2011 

de wettelijke taak kregen om de kwaliteit van medische vervolgopleidingen (en 

daarmee het opleidingsklimaat) te monitoren en te verbeteren.   

Hoofdstuk 5 tot en met 7 beschrijven verklarende factoren voor het 

opleidingsklimaat. In hoofdstuk 5 diepten we het functioneren van de centrale 

opleidingscommissies verder uit, in het bijzonder hun taak om medische 
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vervolgopleidingen en het opleidingsklimaat te monitoren. Met het oog op het 

toenemende belang van centrale opleidingscommissies in Nederland en vergelijkbare 

commissies wereldwijd, onderzochten we de waarde van centrale 

opleidingscommissies voor de kwaliteit van de medische vervolgopleidingen. We 

stelden de volgende onderzoeksvraag: “Wat zijn de mechanismen die centrale 

opleidingscommissies aanwenden in hun streven naar continue kwaliteitsverbetering 

van medische vervolgopleidingen?” Het daaropvolgende kwalitatieve onderzoek 

kende een constructivistische ‘grounded theory’ benadering waarmee in 2015 en 2016 

focus groepen werden uitgevoerd onder 7 centrale opleidingscommissies. Door 

middel van deze focus groepen werd duidelijk dat centrale opleidingscommissies op 

de eerste plaats bezig waren met het verkrijgen van een strategische positie in hun 

opleidingsziekenhuis. Verder maakten zij zich hard om opleiden hoog op de 

strategische agenda van ziekenhuizen geplaats te krijgen. Zodra de commissies enige 

mate van autonomie en (financiële) onafhankelijkheid hadden verworven, werkten zij 

aan continue kwaliteitsverbetering van de medische vervolgopleidingen door (1) het 

creëren van een organisatiebrede kwaliteitscultuur, (2) een organisatiebrede 

kwaliteitsstructuur, en (3) door samenwerking aan te gaan met externe stakeholders. Al 

deze mechanismen bleken van elkaar afhankelijk te zijn en voortdurend plaats te 

vinden. Centrale opleidingscommissies gaven aan dat zij in steeds grotere mate de 

mogelijkheid hadden om bij te dragen aan de kwaliteit van de medische 

vervolgopleidingen. Daarom concludeerden wij dat centrale opleidingscommissies een 

veelbelovende rol zouden kunnen spelen in kwaliteitsverbetering van medische 

vervolgopleidingen en hun opleidingsklimaat.  

In hoofdstuk 6 exploreerden we de waarde van centrale opleidingscommissies 

voor het opleidingsklimaat van medische vervolgopleidingen ter beantwoording van 

de volgende onderzoeksvraag: “In welke mate is het functioneren van centrale 

opleidingscommissies geassocieerd met het opleidingsklimaat zoals waargenomen 

door aios?” In 2010 werden 57 voorzitters van centrale opleidingscommissies 

uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen over de mate waarin zij kwaliteitsbeleid en 

–verbeteringen geïmplementeerd hadden. Hieruit werden de 21 commissies
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geselecteerd die toezicht hielden op opleidingen die in 2012 het opleidingsklimaat 

evalueerden met behulp van de D-RECT. In totaal verzamelden we 812 ingevulde D-

RECT vragenlijsten (ter evaluatie van 99 opleidingen). Analyse met behulp van ‘linear 

mixed models’ toonde geen significante associaties tussen het functioneren van de 

commissies en het opleidingsklimaat van medische vervolgopleidingen. Wel ontdekten 

we dat het kwaliteitsbeleid zoals geïmplementeerd door de commissies nog erg 

prematuur was (variërend van een 1.6 tot een 2.6 op een 5 punt Likertschaal). Dit is 

mogelijk een plausibele verklaring voor de afwezige associaties. Vandaar dat wij het 

belang van een goed ontwikkeld kwaliteitsbeleid (bijvoorbeeld het hebben van 

volledige plan-do-check-act cycli) en de betrokkenheid van (afdelings)leiderschap bij 

verbeterinitiatieven, onderstreepten.  

We vervolgden onze zoektocht naar verklarende factoren voor het 

opleidingsklimaat in hoofdstuk 7. Op de eerste plaats wilden we graag weten of 

opleidingen gegroepeerd konden worden op basis van verschillen in hun scores op de 

9 D-RECT domeinen. Indien dit het geval zou zijn, dan zou dit kunnen betekenen dat 

voor iedere opleidingsklimaatgroep een andere aanpak nuttig zou kunnen zijn om te 

komen tot verbetering van het opleidingsklimaat. Op de tweede plaats waren we 

geïnteresseerd in de vraag of de verschillen tussen D-RECT scores van medische 

vervolgopleidingen verklaard konden worden door contextuele factoren op 

ziekenhuis- en afdelingsniveau. Zodoende beantwoordden wij de volgende 

onderzoeksvraag: “In welke profielen kunnen medische vervolgopleidingen op basis 

van hun opleidingsklimaat geclassificeerd worden en in welke mate verklaren 

ziekenhuis- en afdelingsfactoren de opleidingsklimaatprestatie van 

vervolgopleidingen?” Hiertoe verzamelden we 1730 ingevulde D-RECT vragenlijsten 

(ter evaluatie van 211 opleidingen) in 2014 en 2015. Met behulp van latente profiel 

analyse classificeerden we opleidingen in 4 groepen: ondermaatse presteerders, 

adequate presteerders, goede presteerders en excellente presteerders. Verder toonde 

de toepassing van ‘multilevel models’ aan dat het opleidingsklimaat van medische 

vervolgopleidingen een positievere beoordeling kreeg van aios indien opleidingen 

werden aangeboden in een Samenwerkend Topklinisch opleidingsZiekenhuis (STZ) in 
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plaats van een academisch ziekenhuis (b = 0.21; 95% CI: 0.09 tot 0.34; p <0.01). Ook 

bleken opleidingsklimaten beter beoordeeld indien afdelingen opleiders hadden met 

betere opleiderskwaliteiten (b = 0.70; 95% CI: 0.51 tot 0.90; p <0.01) en opleiders 

hadden die minder tijd spendeerden aan onderwijstaken (b = -0.01; 95% CI: -0.02 tot 

-0.00; p <0.05). We concludeerden dat opleidingen zouden moeten investeren in 

gerichte verbeteringsactiviteiten voor het opleidingsklimaat.  

In hoofdstuk 8 hebben wij ons verdiept in de relatie tussen het 

opleidingsklimaat en patiëntveiligheid. In de wetenschappelijke literatuur wordt 

beschreven dat er in de medische vervolgopleiding niet altijd aandacht is voor 

patiëntveiligheid. Daarom onderzochten wij of een ondersteunend opleidingsklimaat 

zou kunnen bijdragen aan het patiëntveiligheidsgedrag van aios met behulp van de 

volgende onderzoeksvraag: “In welke mate kan het patiëntveiligheidsgedrag van aios 

worden verklaard door het opleidingsklimaat en het patiëntveiligheidsklimaat van 

medische vervolgopleidingen?” Om deze vraag te beantwoorden, zetten wij in 2015 en 

2016 de D-RECT en een aanvullende vragenlijst over het patiëntveiligheidsklimaat en 

patiëntveiligheidsgedrag van Nederlandse aios uit. In totaal vulden 1006 aios 

(afkomstig uit 143 opleidingen) beide vragenlijsten in. Met ‘generalized linear mixed 

models’ en ‘multivariate general linear models’ konden we aantonen dat een 

ondersteunend opleidingsklimaat positief geassocieerd was met een ondersteunend 

patiëntveiligheidsklimaat (b = 0.73; 95% CI = 0.69 tot 0.77; P <0.01), maar niet met 

het patiëntveiligheidsgedrag van aios. Een ondersteunend patiëntveiligheidsklimaat 

was positief geassocieerd met het patiëntveiligheidsgedrag van aios (b = 0.33; 95% CI 

= 0.14 tot 0.52; p <0.01). We vonden geen significante interacties. Onze conclusie 

luidde dat medische vervolgopleidingen op de eerste plaats zouden moeten werken 

aan een ondersteunend patiëntveiligheidsklimaat om het patiëntveiligheidsgedrag van 

aios te faciliteren. Voor het realiseren van een ondersteunend patiëntveiligheidsklimaat 

kan het helpen om te investeren in een ondersteunend opleidingsklimaat.  

In hoofdstuk 9 reflecteren we op de verkregen resultaten in dit proefschrift 

om zo te komen tot nieuwe perspectieven op het opleidingsklimaat van medische 

vervolgopleidingen. Wat betreft de meetbaarheid van het opleidingsklimaat stelden we 
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dat het opleidingsklimaat onderzocht zou moeten worden op het afdelingsniveau, 

omdat het klimaat beschouwd kan worden als een afdelingskenmerk. Voor dit doel 

bleek de D-RECT een valide en betrouwbaar instrument. Ook bleken de 9 domeinen 

gebruikt in de D-RECT te generaliseren naar een gezondheidszorgsysteem buiten 

Nederland: Spaans sprekend Colombia. We bevolen het longitudinaal gebruik van D-

RECT evaluaties aan voor het continue verbeteren van het opleidingsklimaat. Bij het 

onderzoeken van opleidingsklimaatverbetering zou dan niet alleen rekening gehouden 

moeten worden met absolute scores, maar ook met de homogeniteit van het 

opleidingsklimaat (de mate van variabiliteit tussen percepties van aios binnen een 

afdeling). Wat betreft verklarende factoren voor het opleidingsklimaat 

bediscussieerden we dat centrale opleidingscommissies een sterke strategische positie 

in het opleidingsziekenhuis en een goed ontwikkeld kwaliteitsbeleid nodig hebben om 

de kwaliteit van medische vervolgopleidingen te kunnen sturen. Het bleek cruciaal om 

het thema opleiden prominenter op de agenda van ziekenhuizen te plaatsen. Voor het 

verklaren van het opleidingsklimaat op afdelingsniveau gold dat de 

opleiderskwaliteiten van opleiders een grote rol speelden. Vandaar dat wij medische 

vervolgopleidingen adviseerden te investeren in de professionele ontwikkeling van 

opleiders. Wat betreft de relatie tussen het opleidingsklimaat en patiëntveiligheid 

concludeerden wij dat het onderzoeken van specifieke klimaten (zoals het 

patiëntveiligheidsklimaat) naast het construct ‘opleidingsklimaat’ kan bijdragen aan 

kennis over de mogelijke gevolgen van opleidingsklimaten. Wij stelden dan ook vast 

dat een ondersteunend opleidingsklimaat bij zou kunnen dragen aan het gewenste 

patiëntveiligheidsklimaat. Ook waren wij van mening dat een ondersteunend 

opleidingsklimaat verbeterinitiatieven voor het patiëntveiligheidsklimaat zou kunnen 

ondersteunen en zo indirect kan bijdragen aan patiëntveiligheidsgedrag van aios. Deze 

nieuwe perspectieven leidden tot verscheidene implicaties voor de praktijk en 

onderzoek waaruit bleek dat het opleidingsklimaat van medische vervolgopleidingen 

verdere uitdieping verdient om de professionele ontwikkeling van aios te garanderen, 

maar vooral ook om bij te kunnen dragen aan de veiligheid van de patiëntenzorg.  
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Dankwoord 

Tijdens het schrijven van dit proefschrift over andermans opleidingsklimaat, hebben 

ontzettend veel personen bijgedragen aan mijn opleidingsklimaat. Daarom richt ik mij 

allereerst tot eenieder die geholpen heeft met het verwezenlijken van dit proefschrift: 

sommige van jullie maakten mijn gehele promotietraject mee, anderen slechts een 

gedeelte. Jullie waren er voor mij in collegiale en/of privé sfeer. Enkele van jullie 

hielpen mij regelmatig en anderen af en toe. De meesten van jullie waren dicht in mijn 

buurt, maar een enkeling woonde overzee. Hoe dan ook, jullie mogen je met recht 

trots voelen op jullie bijdrage aan dit proefschrift. Ik, op mijn beurt, voel mij vooral 

uitermate dankbaar. Dan rest het mij nog om hieronder degene die een uitzonderlijke 

bijdrage hebben geleverd aan mijn opleidingsklimaat en dit proefschrift speciaal te 

danken.  

Mijn promotor en promotieteam 

Kiki, jij bent veel meer geweest dan mijn promotor alleen. Jij stond dan wel aan het 

hoofd van mijn promotieteam, maar vooral was jij mijn dagelijks begeleider en 

voorbeeld. Jij hebt heel veel tijd voor mij vrijgemaakt: tijd om mij op te leiden, mij te 

ondersteunen, te laten opgroeien en ontwikkelen, tijd voor het geven en ontvangen 

van feedback, tijd om te sparren en voor overleg, maar ook tijd voor mij als persoon. 

Ik heb ontzettend veel van je geleerd: kritisch denken, organiseren, schrijven (want, 

Kiki, wat kun jij mooi schrijven!), publiceren en trots zijn op mijn eigen werk zijn 

slechts enkele voorbeelden. Jij hebt met mij meegedacht, meegeleefd en in mij 

geloofd: tijdens hoogtepunten én dieptepunten. Ontzettend hard heb je moeten 

rennen toen ik, na een moeilijk jaar, mijn onderzoek weer oppakte. Nooit heb ik je 

erop betrapt buiten adem te zijn. Kiki, ik heb zo ontzettend veel aan je te danken. 

Iedereen heeft een aantal belangrijke leermeesters in zijn leven. Jij, Kiki, bent míjn 

leermeester.  
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Onyi, in the role of my second promotor you so thoroughly fuelled my interests for 

epidemiology and statistics. You never ceased to encourage me to incorporate state of 

the art statistical techniques in my research. Or to familiarize myself with new 

software packages. You deserve great respect for your expertise, but even more so for 

your everlasting patience in teaching me. Thank you for pushing me, for your 

confidence in my abilities, for your time and for your dedication.  

Albert en Maas Jan, ik wil jullie hartelijk danken voor jullie inzet als mijn 

copromotoren. Jullie hebben mij vrijheid en vertrouwen gegeven en mij in dat licht 

louter constructieve feedback geschonken. De verschillende perspectieven die jullie 

aanwendden om mijn ideeën en manuscripten te bespreken (die van arts, bestuurder 

en onderzoeker), maakten mijn werk rijker.  

Mijn paranimfen 

Lieve Alina, ik ben dankbaar voor alles wat wij samen hebben mogen meemaken. 

Samen waren wij ‘de nieuwe’, samen publiceerde wij ons eerste Nederlandstalige én 

internationale artikel en samen gingen wij naar congressen (waar onze collega’s riepen: 

“Gaan jullie nou wéér naar dezelfde sessies?!”). Wij beleefden samen hoogtepunten en 

dieptepunten. Vanzelfsprekend dat wij dan ook bij de afronding van ons 

promotietraject aan elkaars zijde staan. Alina, dankjewel voor het zijn van mijn 

paranimf. It wouldn’t feel right without you.  

Lieve Renée, jij bent mijn rolmodel geweest als onderzoeker, projectleider en 

als persoon. Wij kamergenootjes bespraken al snel allerlei belangrijke (werk en privé) 

‘casussen’, zetten menig potten thee en maakten meters tijdens ‘focusochtenden’. Jij 

gaf mij moed om in Utrecht te wonen en bleek een ware vriendin. Met bewondering 

heb ik het promoveren van jou afgekeken. Natuurlijk moest jij mijn paranimf worden! 

Renée, dankjewel voor het zijn van mijn voorbeeld.  

De onderzoeksgroep Professional Performance 

Alle onderzoekers van de PP-onderzoeksgroep verdienen een grondig dankjewel! 

Jullie hebben mijn werk aangescherpt (in TALCs en sparmomenten), voor mij gezorgd 
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(zowel in als buiten het AMC) en een hele fijne werksfeer gecreëerd (want: “Werk 

moet ook leuk zijn!”). Ik heb genoten van ons opleidingsklimaat: het is werkelijk 

bijzonder. Lieve Kiki, Renée&Renée, Irene, Benjamin, Joost, Lenny, Alina, Myra, 

Guusje, Mirja, Elisa en Maarten: heel erg bedankt.  

Collega’s en samenwerkingspartners 

Bedankt collega’s medisch onderwijs (en in het bijzonder de leden van de Journal Club 

voor het grondig schaven aan mijn manuscripten, de waardevolle lessen en de 

gezelligheid) en collega’s uit het AMC voor jullie interesse, steun en voor de vele 

plezierige samenwerkingen. Ook veel dank voor het AMC en het Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het financieren van mijn onderzoek. 

Collega’s van MEDOX.nl, bedankt voor de nodige ICT ondersteuning. Beste 

leescommissie, ook jullie wil ik danken voor de bereidheid mij aan de tand te voelen 

en mij zo de gelegenheid te schenken om mijn wetenschappelijke adequaatheid te 

bewijzen.  

Het thuisfront 

Liefste ouders, jullie zijn de aanvoerders van ons thuisfront. Al zolang ik mij kan 

herinneren, trekken jullie met mij ten strijde. Jullie kijken of de kust veilig is, 

verzwakken de barrières op mijn pad en moedigen mij vervolgens aan deze zelf te 

doorbreken. Op onbeschrijfelijk veel manieren hebben jullie mij bijgestaan om de 

persoon te kunnen zijn die ik nu ben. Dankbaar ben ik voor alles dat groot en klein is 

en dat door jullie wordt gegeven. Dankbaar ben ik om de trots te zien in jullie ogen. 

Jullie zijn alles wat een dochter zich kan wensen.  

Fantastisch broertje, jij staat in de verdediging van ons thuisfront. “You have 

my back”, zoals ze dat zo mooi in films zeggen. Jij snelt te hulp als een gevecht mij 

teveel wordt en bespreekt mijn aanpak met mij, zodat ik kan groeien. Jij verzacht mijn 

onzekerheden en angsten en verruimt mijn blik op de wereld. Naast jou voel ik me 

veilig (zeker als we horrorfilms kijken en jij daarna de monsters weg kan jagen). 

Bovenal laat jij mij jouw grote zus zijn en dat is een van de meest bijzondere rollen die 
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ik in mijn leven hoop te vervullen. Jij bent het mooiste geschenk dat ik ooit heb 

mogen ontvangen. Nibby, dankjewel.  

Lieve papa Peter, mama Birgitta en broertje Robin: dankjewel voor het 

liefdevol vervullen van mijn wensen.  

Mijn familie 

Opi, wat had ik dit boek graag aan jou overhandigd. Kon ik er maar, samen met jou, 

doorheen bladeren en ondertussen luisteren naar de vele mooie verhalen die je 

ongetwijfeld zou vertellen. Ik mis je. Omi, jij bent zonder twijfel mijn allergrootste en 

trouwste fan. Als ik in ‘Beeg’ aan het werk was, stelde jij mij vaak de ene na de andere 

nieuwsgierige vraag over mijn werk en zette mij daarmee meer dan eens diep aan het 

denken. Ik ben dankbaar jouw ‘hartekind’ te zijn. Opa Leo, aan de start van mijn 

promotie stond jij voor mij klaar met emmers en kwasten om mij te helpen verhuizen. 

Op hoge steigers heb je meters gemaakt en geen één keer heb ik jou horen klagen. Ik 

had me geen waardevollere les in volharding kunnen wensen. Oma Moeke, wat is het 

fijn als ik ‘oppe Nuujstadt’ langs kan komen en mij daar niet alleen een lekker stuk 

vlaai wacht, maar ook goede raad. Meer dan eens voel ik me na zo’n gesprek (ondanks 

de vlaai) lichter dan bij aankomst.  

Tjallien, een liever (schoon)zusje had ik mij niet kunnen wensen. In de laatste, 

en tevens meest zware, fase van mijn promotietraject kwamen jij en Dominic in beeld. 

Jouw nuchtere kijk op het leven, je humor (ik zie Robin nog komen met de 

pinguïntekening) en je zorgzaamheid hebben mij over meer dan één horde getrokken. 

Jij maakt van mij niet alleen een dankbare zus, maar ook een dankbare Tantie. 

Mijn peettante, lieve Evelien, dankjewel voor je bezoekjes boven de rivieren. 

Ik heb gesmuld tijdens de lekkere etentjes, genoten van onze (soms luchtige en soms 

diepgaande gesprekken) over werk, het leven in de stad, mannen en opstandige 

buiken. Jij bent meer als een tante, meer als een peettante. Ik ben dankbaar dat jij jouw 

rol als mijn vriendin zo toegewijd vervult.  
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Mijn vrienden 

Mijn lieve vrienden, wat ben ik dankbaar voor ieder van jullie en voor alle reizen die 

wij (letterlijk en figuurlijk) samen meemaken. Een speciaal dankjewel voor Mark, 

omdat jij mij ‘meegesleept’ hebt naar ‘het noorden’, liefdevol naast mij stond aan de 

start van dit promotietraject en mij net zo liefdevol losliet toen het tijd was. Lieve 

Chantal, heel veel dank voor het ontwerpen van dit boek: het is werkelijk prachtig 

geworden!  

Mijn medisch team  

Beste Velja, Jurriaan, Marieke en Remko, jullie hebben mij bijgestaan toen ik de 

moeilijkste en pijnlijkste rol in mijn promotietraject moest uitvoeren: die van patiënt. 

Ik ben dankbaar voor jullie inzet en expertise, jullie begrip voor mijn onstilbare 

honger naar informatie, jullie bezoekjes aan het ziekenhuisbed en jullie 

medemenselijkheid. Zonder jullie uitvoerige zorgen voor mijn lichaam (en geest), was 

mijn hoofd niet in staat geweest om dit proefschrift succesvol af te ronden.  

Last but not least 

Dearest Samara, you once told me about a crazy dream of yours: to climb Mount 

Everest. I laughed as I thought you were joking. In all earnest you told me not to 

laugh and to start dreaming big. “Aim for Everest”, you said. You also said that you 

needed me to come with you so I can carry you to the top. In the quest to find my 

Everest and in my attempts to climb to its ‘Base Camp’, you were (and are) my driving 

force. Even more so, you climbed along. Mostly for ‘gezelligheid’, but also to carry me 

when I needed to catch my breath. While I was writing my thesis, you devotedly read 

my manuscripts and played the role of tough critic to excel my work. You made up 

Barry and Gary and patiently explained their mathematical adventures to me. Above 

all, you chose to stay close to me when I ran into a tough storm. Now here we are: we 

have made it to my ‘Base Camp’. This thesis is proof. Time to get to that top! Sam, 

thank you for climbing my Everest with me.  
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Curriculum Vitae 

Milou Evelien Wilhelmijn Marie Silkens was born in Grevenbicht (the Netherlands) 

on the 1st of August 1990. From 2002 to 2008 she attended the Gymnasium of 

Trevianum Scholengroep in Sittard. Following her high school education, Milou 

started a bachelor in Health Sciences at Maastricht University in 2008. During her 

bachelor, she specialized in Health Promotion and Mental Health. Next to her studies, 

Milou completed an Honours Programme in Education from 2009 to 2011. She 

further pursued her interests in education by achieving a tutor role for problem-based 

learning tutorials in the bachelor Health Sciences from 2011 to 2013 and by joining 

the Student Council Health Sciences and the Education Committee Health Sciences 

from 2010 to 2011. She was awarded a Top 3% Award twice in the course of her 

bachelor, indicating she performed amongst the best 3% of students attending 

Maastricht University. After her graduation in 2011, Milou was trained as a clinical 

epidemiologist through the Health Sciences Research Master at Maastricht University 

from 2011 to 2013. In her final year, Milou performed full-time research at the 

department of Epidemiology. During this research period, she completed a thesis on 

the interaction between innate immunity genes and vitamin D in relation to the 

development of asthma and asthma-like phenotypes. In 2013, she achieved a cum 

laude graduation from her master. Directly after her graduation, Milou started her 

PhD at the University of Amsterdam and participated as a PhD candidate in the 

Professional Performance Research Group in the Academic Medical Centre. She was 

supervised by Prof. dr. Kiki Lombarts, Prof. dr. Onyebuchi Arah, Prof. dr. Albert 

Scherpbier and Prof. dr. Maas Jan Heineman. Her PhD thesis focused on learning 

climates in postgraduate medical education. Throughout her PhD trajectory, Milou 

specialized in quantitative research and accompanying statistical techniques but also 

learned to proceed with qualitative research methods. In addition to her PhD, she 

worked as a temporary researcher at the Dutch Inspectorate of Education for seven 

months, where she focused on the effect of student selection on accessibility in Dutch 
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higher education. Additionally, Milou fulfilled supervising and coaching roles for 

bachelor and master students from the Faculty of Medicine, University of Amsterdam. 
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Portfolio 

PhD student:    Milou Evelien Wilhelmijn Marie Silkens 

PhD period:   October 2013 – October 2017 

PhD supervisors: Prof. dr. M.J.M.H. Lombarts, Prof. dr. O. A. Arah, Prof. dr. 

A.J.J.A. Scherpbier & Prof. dr. M.J. Heineman 

PhD training Year(s) Workload 
(ECTS) 

Courses 
Cursus Onderzoek van Medisch Onderwijs 2013/2014 1.2 
The AMC World of Science 2013 0.7 
Searching Literature Databases 2013 0.1 
Medical Literature: Endnote 2014 0.1 
Clinical Data Management 2014 0.3 
Evidence-Based Searching 2014 0.1 
Medical Literature: Psychinfo via Ovid 2014 0.1 
Entrepreneurship in Health and Life Sciences 2014 1.5 
Project Management 2014 0.6 
Advanced Topics in Clinical Epidemiology 2014 0.7 
Qualitative Health Research 2014 1.9 
Oral Presentation in English 2015 0.8 
Advanced Topics in Biostatistics 2015 2.1 
Computing in R 2015 0.4 
Medical Literature: Citation Analysis and Impact Factors 2015 0.1 
Infectious Diseases 2015 1.3 
Scientific English Writing for Publication 2017 1.5 
Basiscursus Regelgeving en Organisatie voor Klinisch 
Onderzoekers 

2017 1.0 

Observational Clinical Epidemiology: Effects & 
Effectiveness 

2017 0.6 

Symposia & workshops 
Workshop: Lean Leiderschap & Lean Design 2013 0.2 
Symposium: Afscheidssymposium Prof. dr. P. Bakker 2013 0.1 
Symposium: Health Professions Education Globalized 2015 0.3 
Symposium: Advances in Health Professions Education 
Research and Development 

2015 0.3 

Symposium: Leiderschap 2016 0.1 

Symposium: Professional Performance 2016 0.2 

Symposium: Professioneel Functioneren van Opleiders en 2017 0.1 
COC 
Symposium: COC-besturen: meer dan de Som der Delen 2017 0.1 

Symposium: Incidenten in de Patiëntenzorg 2017 0.2 



Chapter 10 

246 

National conferences 
Nationaal Kwaliteitscongres Medisch Specialisten 2013 0.25 
Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs 
(NVMO) 

2013/2014
/2015 

0.75 

Promovendidag NVMO 2014/2015 0.5 
School for Health Professions Education (SHE) Academy 2015 0.75 

International conferences 
Association for Medical Education in Europe (AMEE) 
Conference 

2014/2015
/2017 

2.25 

Rogano Conference on Medical Education 2015 0.5 

Presentations 

‘Werken aan een positief opleidingsklimaat in de medische 

vervolgopleidingen: de rol van de centrale 
opleidingscommissie’. NVMO Promovendidag, Utrecht  

2014 0.5 

‘Revisiting the D-RECT tool: validation of an instrument 
measuring residents’ learning climate perceptions’. SHE 
Academy, Maastricht 

2015 0.5 

‘De PDCA cyclus in medisch onderwijs: een proces 
evaluatie’. NVMO Promovendidag, Utrecht 

2015 0.5 

‘Towards healthy learning climates in postgraduate medical 
education’. Rogano, Glasgow 

2015 0.5 

‘Revisiting the D-RECT tool: validation of an instrument 
measuring residents’ learning climate perceptions’. AMEE, 
Glasgow 

2015 0.5 

‘Herziening van de D-RECT’. NVMO, Rotterdam 2015 0.5 
‘Beter opleidingsklimaat, betere zorg?’ Symposium 
Professional Performance, Amsterdam 

2016 0.5 

‘Residents’ learning climate: from continuous 
measurement to improvement’ AMEE, Barcelona 

2016 0.25 

‘Het opleidingsklimaat van de AIOS: Van continu meten 
naar verbeteren’. NVMO, Egmond aan Zee 

2016 0.25 

‘Kwaliteitszorg en functioneren COC: een 
wetenschappelijke studie’. Symposium Professioneel 
Functioneren van Opleiders en COC, Amsterdam 

2017 0.5 

‘Kwaliteitszorg in de Medische Vervolgopleiding’. 
Symposium COC-besturen: meer dan de Som der Delen, 
Utrecht 

2017 0.5 

‘Hospital-wide education committees in postgraduate 
medical education’. AMEE, Helsinki 

2017 0.5 

‘Better safe than sorry: het opleidingsklimaat en 
patiëntveiligheidsklimaat als verklaring voor 
patiëntveiligheidsgedrag van aios’. Amsterdam  

2017 0.5 
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Other 
Journal Club 2013-2017 5 
Website maintenance Professional Performance Online 2014/2015 3.5 
Account management Professional Performance Online 2014-2017 1 
Data import Professional Performance Online 2014-2017 3.5 
Organizing committee of the SHE Academy 2015 0.3 
Organizing committee of the NVMO Promovendidag 2015/2016 1.5 

Total 42.5 

Teaching Year(s) Workload 
(ECTS) 

Lecturing 
Lecture Coaching, AMC Summer School Honours Master 
of Medicine 

2014/2015 1.2 

Tutoring & coaching 
AMC Honours Master Students (2 students) 2014-2017 3 

Supervising 
Bachelor thesis in Medicine 2014/2015

/2016 
4 

Total 8.2 

Parameters of esteem Year(s) 
Awards and Prizes 

2017 

Publications not included in dissertation Year(s) 
Peer reviewed 

2017 

Other 
2014 

Best Abstract Award, Symposium Incidenten in de 
Patiëntenzorg, Amsterdam 
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