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Samenvatting
Hoofdstuk 1 kan gezien worden als een inleidend hoofdstuk op het onderwerp van dit 
proefschrift. We beschrijven wat we verstaan onder het professioneel functioneren 
van medisch specialisten, de rol van feedback daarbij en het belang van goed 
opleiden. We schetsen de historische ontwikkelingen, de huidige stand van zaken 
en de toekomstige verwachtingen op het gebied van professioneel functioneren.  
Door de maatschappelijke veranderingen en complexe vraagstukken van de zorg verschuift 
het beeld van het professioneel functioneren van medisch specialisten van een individuele 
medische expert naar medische professional met brede, vakoverstijgende, competenties. 
Om het publieke vertrouwen in medisch specialisten te waarborgen is professioneel 
functioneren cruciaal. Dit houdt ook in dat professionals er naar streven om hun 
functioneren waar mogelijk te verbeteren. Daarin speelt feedback een belangrijke rol. We 
zetten twee belangrijke theorieën over feedback uiteen die, kort samengevat, laten zien dat: 
(1) feedback niet altijd werkt en (2) dat formatieve feedback het meest geschikt is voor leren.  
Dat een goede opleiding essentieel is voor de kwaliteit van zorg is een aanname waarop 
het medisch onderwijs is gebaseerd. Binnen de opleiding zijn medisch specialisten 
verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg en het opleiden van de artsen van de toekomst. 
Ter ondersteuning van de belangrijke opleidingstaak ontvangen medisch specialisten 
feedback op hun functioneren als opleider. Dit proefschrift draagt bij aan het meten, en 
verklaren van het verbeteren, van het professioneel functioneren van medisch specialisten 
in hun rol als opleider. Het onderzoek is uitgevoerd binnen de medisch specialistische 
vervolgopleiding waarbij arts-assistenten feedback gaven aan hun opleiders over hun 
functioneren als opleider.
In Hoofdstuk 2 rapporteren we de bevindingen van een systematische literatuurstudie. 
In deze studie onderzochten we de aanname dat beter opleiden ook leidt tot betere zorg. 
Daarin zijn twee aspecten te onderscheiden: (1) het resultaat van de opleiding, met andere 
woorden: ‘leveren artsen die een betere opleiding hebben gekregen ook betere zorg?’ en (2) 
‘wat is de kwaliteit van zorg die geleverd wordt in de opleidingssetting?’. We onderzochten 
het effect van de opleiding op uitkomsten van de zorg. Daarbij bleek dat er slechts één studie 
is waarin de kwaliteit van zorg geleverd door artsen terug te voeren was naar het instituut 
waar zij waren opgeleid. In de andere 96 studies werd beschreven wat de uitkomsten 
van zorg geleverd door arts-assistenten in opleiding tot specialist waren. Het bleek dat in 
Amerika en Groot-Brittannië het begin van het academisch jaar niet zonder risico is. Echter, 
de individuele vooruitgang van arts-assistenten en het doorlopen van de opleiding hebben 
een positief effect op patiëntuitkomsten. Voorwaarden voor deze positieve effecten zijn 
extra tijd om een operatie uit te voeren en adequate supervisie. Onder adequate supervisie 
wordt verstaan dat de supervisie is aangepast op het niveau van de arts-assistent en de 
complexiteit van de zorgvraag.
In het daaropvolgende Hoofdstuk 3 komt een psychometrische studie aan bod. In deze studie 
onderzochten we de kwaliteit van de instrumenten waarmee feedback wordt verzameld over 
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het functioneren van medisch specialisten als opleider. Deze instrumenten zijn onderdeel van 
het meet- en verbetersysteem voor de evaluatie van opleiderskwaliteiten (SETQ – System 
for Evaluation of Teaching Qualities). Het eerste is een vragenlijst die door arts-assistenten 
wordt ingevuld en het tweede is een zelfevaluatie ingevuld door de opleider. Om tot 
verbeterpunten te komen is het essentieel dat de feedback valide, betrouwbaar en specifiek 
genoeg is. We richtten ons in deze studie op het specialisme obstetrie en gynaecologie. 
Verschillende psychometrische analyses werden uitgevoerd om de betrouwbaarheid en 
validiteit van de instrumenten in kaart te brengen. Op basis van de factoranalyse konden 
wij concluderen dat er vijf domeinen zijn die betrouwbaar kunnen worden gemeten: 
leerklimaat, professionele houding, communicatie over leerdoelen, evaluatie en feedback 
geven. Met de andere uitkomstmaten konden we de betrouwbaarheid en validiteit van de 
instrumenten bevestigen. Er bleken vier tot zes evaluaties van arts-assistenten nodig te zijn 
voor een betrouwbaar feedbackrapport.
In Hoofdstuk 4 hebben we ons gericht op de kwalitatieve feedback die in veel vragenlijsten 
voorkomt en ook aan het einde van de SETQ-vragenlijsten is opgenomen. In deze 
mixed-methods studie gebruikten we zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden. 
Naast het tellen van de opmerkingen analyseerden we deze aantallen door middel van 
multi-level analyses. In het SETQ-systeem wordt arts-assistenten gevraagd sterke punten en 
verbetersuggesties te formuleren voor de medische specialist in kwestie over zijn/haar rol als 
opleider. We onderzochten de frequentie en voorspellers van het aantal opmerkingen om te 
weten te komen hoe arts-assistenten de open tekstvakken gebruiken en wat het opleiders 
oplevert. Er werd veel geschreven feedback gegeven en ontvangen: gemiddeld kregen 
opleiders dertien positieve opmerkingen en vijf verbetersuggesties. De gemiddelde score 
op de SETQ-vragenlijst was het sterkst voorspellend voor het type en aantal opmerkingen 
dat medisch specialisten ontvingen op hun functioneren als opleider. Medisch specialisten 
die hoog scoorden op hun functioneren als opleider ontvingen veel positieve opmerkingen. 
Datzelfde gold voor de verbetersuggesties; medisch specialisten die minder goed scoorden 
kregen meer verbetersuggesties. 
Daar op voortbouwend hebben we in Hoofdstuk 5 de inhoud en specificiteit van de 
verbetersuggesties onderzocht in een mixed-methods studie waarin de nadruk lag op het 
coderen van de vrije tekst. We ontdekten dat bij ongeveer 80% van alle medisch specialisten 
die in hun feedbackrapport suggesties ter verbetering ontvangen, deze opmerkingen gaan 
over hun opleidervaardigheden en/of hun houding als opleider. Voor 30% van opleiders 
worden er (ook) verbetersuggesties geformuleerd die betrekking hebben op persoonlijke 
karakteristieken. Echter, feedback die gaat over persoonlijke karakteristieken zet over 
het algemeen minder aan tot verbetering. Daarom hebben we ons vervolgens gericht op 
de verbetersuggesties over de vaardigheden en houding van medisch specialisten ten 
opzichte van hun functioneren als opleider. Uit de literatuur is bekend dat de specificiteit 
van geschreven feedback van belang is voor de acceptatie en bruikbaarheid van feedback. 
Uit deze literatuur hebben we evidence-based criteria opgesteld voor het coderen van de 
verbetersuggesties. Wat opviel in de resultaten van het onderzoek was dat de arts-assistenten 
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in de verbetersuggesties iets vaker gewenst functioneren van opleiders omschrijven: ‘laat 
meer ruimte’ in plaats van ‘minder snel overnemen’. Daarnaast voegden arts-assistenten 
soms een locatie- of situatiebeschrijving, concrete tips en/of het (verwachte) effect van 
verbetering toe. Echter, de verbetersuggesties zouden vaker deze specificiteitscriteria 
kunnen volgen om het interpreteren en implementeren van de verbetersuggesties te 
faciliteren. 
In het Hoofdstuk 6 van dit proefschrift beschrijven we een longitudinale studie naar het effect 
van de verschillende onderdelen van het SETQ-systeem op het professioneel functioneren als 
opleider in het jaar volgend op de ontvangen feedback. We onderzochten de voorspellende 
waarde van (1) het oordeel van de arts-assistenten over de opleiderkwaliteiten, (2) het 
aantal positieve opmerkingen en (3) het aantal verbetersuggesties dat arts-assistenten 
formuleerden voor hun opleiders en (4) het al dan niet invullen van een zelfevaluatie op het 
verbeteren van het opleiden. Omdat reflectie op eigen functioneren belangrijk is, hebben 
we niet alleen gekeken naar de feedback die men ontving van arts-assistenten, maar ook 
naar de invloed van het nadenken over het eigen functioneren door middel van het invullen 
van een zelfevaluatie meegenomen. Het SETQ-systeem draagt bij aan het verbeteren van 
het functioneren als opleider. Het ontvangen van verbetersuggesties heeft zowel in de 
eerste als in de tweede ronde van deelname aan SETQ effect op het verbeteren in het 
daaropvolgende jaar. 
In Hoofdstuk 7 beschrijven we een kwalitatieve studie waarin we onderzochten wat het effect 
is van feedback van arts-assistenten op het functioneren van medisch specialisten in hun rol 
als opleider. Daarbij ging het niet primair om de feedback, maar om wat de opleider met 
de ontvangen feedback doet. We interviewden verschillende specialisten uit verschillende 
ziekenhuizen om te verklaren wat opleiders doen met feedback om al dan niet tot actie te 
komen. Het theoretisch model dat we gebruikten bij deze studie was het trans-theoretisch 
verandermodel van Prochaska dat op vier manieren naar verandering kijkt, te weten: (1) 
stadia van verandering, (2) processen van verandering, (3) balans tussen voors en tegens 
van verandering en (4) zelfwerkzaamheid. Deze vier constructen waren ook terug te vinden 
in de data en de samenhang hiertussen hebben we uitgebreid bestudeerd. Dit heeft geleid 
tot inzicht in de processen en stadia die opleiders doorlopen nadat ze feedback ontvangen 
en de invloed van de balans tussen voors en tegens van verandering en zelfwerkzaamheid. 
Opleiders variëren sterk in hun reactie en responsiviteit op feedback. Echter, feedback is 
cruciaal. Het is het begin van de veranderprocessen en daarmee de mogelijkheid om de 
stadia van verandering te doorlopen en dus tot verbeteracties te komen. 
Hoofdstuk 8 bevat twaalf tips om het beste uit feedback te halen. Feedback is noodzakelijk 
voor het leren. Het is echter niet zo dat alle feedback ‘werkt’. Feedback is vaak onvoldoende 
concreet en ook is het soms moeilijk om iets uit (negatieve) feedback te halen ter verbetering 
van wat je doet. Wij hebben, gebaseerd op de literatuur, twaalf tips verzameld die kritisch 
besproken zijn in een expertgroep. Deze ‘12 tips’ kunnen helpen om feedback te gebruiken 
om tot verbetering te komen. Het is belangrijk om stil te worden, de tijd te nemen om te 
lezen en het oordeel uit te stellen om een totaal beeld te krijgen van de feedback. Daarnaast 
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is het scheiden van inhoud en relatie belangrijk, bijvoorbeeld door de positie van de 
feedbackgever in gedachte te nemen. Om een evenwichtig verbeterplan te maken op basis 
van feedback is het belangrijk om de balans tussen zelfvertrouwen en bescheidenheid te 
houden, professionele doelen in gedachte te houden en een professionele houding aan te 
nemen. Ook het serieus nemen van datgene waar de feedback op van toepassing was, kan 
helpen bij het gebruik maken van feedback. De gezamenlijke doelen van de feedbackgever 
en -ontvanger en het gesprek over feedback kunnen ook bijdragen aan het gebruik van de 
feedback, evenals een gesprek met collega’s om ervaringen uit te wisselen. Tot slot is het 
zorgvuldig uitkiezen van waardevolle feedback net zo belangrijk als het terzijde leggen van 
onbruikbare feedback.
Hoofdstuk 9 is het hoofdstuk waarin we de resultaten van de verschillende studies 
bespreken en in het licht plaatsen van de context van ons onderzoek, het breder 
theoretisch perspectief binnen de literatuur over feedback en de huidige (inter)nationale 
ontwikkelingen. Na het bespreken van de sterke en minder sterke kanten van ons werk 
sluiten we af met mogelijke vervolgstudies en de praktische implicaties van dit proefschrift. 
Ten eerste zou er in toekomstig onderzoek aandacht moeten zijn voor het continu valideren 
van meetinstrumenten, waarbij de focus ook zal liggen op de internationale ontwikkelingen 
van het SETQ-systeem. Ten tweede is de verdere analyse van de geschreven feedback een 
belangrijk onderwerp van onderzoek. Ten derde zijn er de mogelijke interventies ten behoeve 
van het reflecteren op de feedback die is ontvangen, waarvan de wetenschappelijke waarde 
nog moet worden onderzocht. Tenslotte is een bredere kijk naar mogelijke verklarende 
factoren voor een goede kwaliteit van opleiding en de invloed daarvan op de patiënten 
zorg belangrijk. Dit proefschrift bevat meerdere praktische implicaties voor opleiders en 
arts-assistenten. Daarnaast zijn er verschillende manieren om verder vooruit te komen en 
de ontwikkelingen in de praktijk in gelijke tred te laten lopen met het onderzoek naar die 
ontwikkelingen. Een daarvan is het cyclische karakter wat het SETQ-systeem uitermate 
geschikt maakt om ingebed te worden in een kwaliteitscyclus voor de opleiding. Het 
onderhouden en uitbreiden van de samenwerking met de praktijk, de overheid en met 
andere onderzoeksgroepen draagt bij aan de kwaliteit van de medisch specialistische 
vervolgopleiding.


