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Dit proefschrift gaat over de hervorming van de medische vervolgopleidingen, 

de opleiding tot medisch specialist. Kort samengevat betreft de hervorming een 

verschuiving van het oude meester-gezel systeem waarin een arts-in-opleiding-

tot-specialist (aios) het vak stapsgewijs leerde te beheersen door te oefenen 

onder begeleiding van een medisch specialist (‘learning by doing’), naar een 

gestructureerd opleidingsprogramma gebaseerd op moderne onderwijskundige 

inzichten zoals competentie-gericht opleiden en gestandaardiseerde toetsing van 

het individueel functioneren. Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen 

in hoe de medische vervolgopleiding verandert als gevolg van het samenspel 

van veranderingen in het beleid, verschuivingen binnen de medische professie, 

veranderende normen en waarden in de gezondheidszorgpraktijk en de opkomst 

van nieuwe ideologieën en leerstrategieën.

De sociologie van het medisch onderwijs heeft zich tot nu toe vooral gericht 

op de besloten wereld van een zorginstelling (veelal ziekenhuizen) en het 

socialiseringsproces dat zich hierin afspeelt. Dit onderzoek heeft tot doel bij te 

dragen aan een breder begrip van de huidige veranderingen van de medische 

vervolgopleiding door niet alleen te kijken naar de socialisering van jonge artsen 

maar door de opleiding te begrijpen als onderdeel van een bredere en dynamische 

politieke context van (veranderende) maatschappelijke eisen. 

In het boek bespreken we twee, gewoonlijk afzonderlijk besproken thema’s 

die nauw samenhangen met de hervorming van de opleiding. In de eerste 

plaats onderzoeken we de gevolgen van de veranderingen voor de medische 

vervolgopleiding zelf. Wat is de betekenis van de hervormingen voor de opleiding 

en daarmee voor het functioneren van de toekomstig medisch specialist? In de 

tweede plaats onderzoeken we de veranderingen in de besturing (governance) van 

de medische beroepsgroep. In de sociologie van professionals en beleidsliteratuur 

wordt de medische opleiding vaak beschreven als een belangrijke pilaar onder het 

systeem van professionele zelfregulering. Wat is de betekenis van de hervormingen 

voor de professionele zelfregulering van de medische vervolgopleiding? En wat leert 

dit ons over de governance van medisch professionals meer in het algemeen?
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Om bovenstaande onderzoeksvragen te beantwoorden is een meervoudig 

gesitueerd (multiple-stited) ethnografisch onderzoek uitgevoerd naar de 

hervormingen van de medische vervolgopleidingen in Nederland. Gedurende 

vijf jaar hebben we geparticipeerd in, en gereisd tussen de verschillende 

plaatsen waar de hervormingen zijn gevormd en betekenis hebben kregen (of 

beter: “gemaakt, naar de Engelse term enacted): het ministerie van VWS, 

koepelorganisaties, de opleidingspraktijk, lokale bijeenkomsten van opleiders, 

aios en onderwijskundigen, en conferenties en workshops over de hervormingen 

van de medische vervolgopleiding. We hebben hierbij nauw samengewerkt met 

lokale en nationale actoren in het veld van de medische vervolgopleidingen. We 

hebben hen geobserveerd en geïnterviewd. Voor de analyse is gebruik gemaakt 

van theoretisch inzichten uit de sociologie van het medisch onderwijs, de sociologie 

van professionals, het wetenschap- en techniekonderzoek, en de beleids- en 

bestuurskunde. 

Hoofdstuk Twee beschrijft de verschillende perspectieven op de hervorming van 

de medische vervolopleidingen. De vraag die in dit hoofdstuk centraal staat is: 

Hoe geven de verschillende actoren betrokken bij de medische vervolgopleidingen 

betekenis aan de hervormingen van de medische vervolgopleiding en welke 

verwachtingen hebben zij ten aanzien van deze veranderingen? Om deze vraag 

te beantwoorden hebben we een Q-methodologisch onderzoek uitgevoerd. Q 

methodologie is een gemengd kwantitatief-kwalitatieve onderzoeksmethode 

om subjectiviteit te bestuderen, zoals verwachtingen, perspectieven, attituden 

en opinies. Het onderzoek leverde vier verschillende perspectieven op: het 

verantwoordingsperspectief, het onderwijskundig perspectief, het werk-privé 

balans perspectief en het vertrouwensperspectief. De verschillende perspectieven 

weerspiegelen de huidige discussies over de medische opleiding waarin aan de ene 

kant de nadruk wordt gelegd op het belang van transparantie en het kwantificeren 

van de kennis en vaardigheden van aios, en aan de andere kant het belang van het 

bewaken van traditionele leermodellen die gebaseerd zijn op persoonlijk contact 

en onderling vertrouwen. Het werk-privé balans perspectief wijkt hier iets vanaf 

en raakt een ander prominent debat binnen de medische beroepsgroep dat gaat 

over het afstemmen van werk en privé. Dit perspectief onderstreept het belang 

van een goed en gestructureerd leer-werk klimaat waarin het mogelijk is om een 

medische opleiding te combineren met een privé leven. Het werk-privé balans 
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perspectief weerspiegelt de normalisering - en daarmee ook de demystificatie- van 

de medische opleiding en medisch werk.

In Hoofdstuk Drie onderzoeken we de (veranderende) governance van de 

medische beroepsgroep. We voeren een vergelijkende institutionele analyse uit 

van de hervormingen van de medische vervolgopleidingen in Groot-Brittanie en 

Nederland. De vraag die in het hoofdstuk centraal staat luidt: welke mechanismen 

van institutionele reproductie en verandering spelen een rol in de voortdurende 

transformatie van het medische opleidingsregime in Groot-Brittanië en Nederland, 

en wat zijn de consequenties van deze transformaties voor de zelf-regulering van 

de medische opleiding in beide landen? In het hoofdstuk wordt gebruik gemaakt 

van recente theoretische inzichten over institutionele verandering.

Het hoofdstuk laat zien dat zowel in Groot-Brittanië als in Nederland het medisch 

opleidingsregime is verschoven van een door de professie gecontroleerd systeem 

naar een systeem van co-regulering waarin de beroepsgroep zeggenschap moet 

delen met andere actoren. De veranderingen, zowel wat betreft de inhoud (wat 

er is veranderd) als het tempo waarin de veranderingen zich hebben voltrokken 

verschillen tussen beide landen. In Groot-Brittanië werd het transformatieproces 

ingezet in de jaren ’60 toen de overheid meer grip probeerde te krijgen op 

de medische vervolgopleiding, onder andere door niet-medici te benoemen in 

toezichthoudende organen. Het aanvankelijk meer geleidelijk verlopende proces 

van institutionele verandering werd onderbroken in de jaren ’90 toen een groeiend 

publiek wantrouwen jegens de medische professie de overheid legitimeerde meer 

autoriteit te claimen over het Britse medisch opleidingssyteem. De analyse laat 

zien hoe toenemende overheidsinvloed in het begin van deze eeuw, en pogingen 

van de regering om de medische opleiding in te zetten voor de realisatie van 

andere NHS doelstellingen zonder daarbij oog te hebben voor de bezwaren van 

de medische beroepsgroep, leidde tot heftig verzet onder beroepsbeoefenaren. 

Dit verzet was niet alleen gericht tegen de overheid maar ook tegen de eigen 

beroepsorganisaties. Het uiteindelijke debacle van de hervormingen leidde tot een 

nieuwe onderhandelingen over de autoriteit over het Britse opleidingsregime.

Vergeleken met de Britse casus verliep het Nederlandse hervormingsproces 

veel geleidelijker, al waren de veranderingen niet minder omstreden. Het 

hervormingsproces kan worden gekarakteriseerd als ‘instituionele gelaagdheid’ 

(institutional layering) waarbij nieuwe sturingsmechanismen werden gepositioneerd 

naast -en interacteerden met-bestaande sturingsmechanismen. De analyse 

Iris BW 3.indd   191 03-09-12   15:32



192

 Samenvatting

laat zien dat via deze alternatieve routes de regulering van het medisch 

opleidingssysteem sinds de jaren ’60 geleidelijk is veranderd en de invloed van de 

overheid stapsgewijs is toegenomen. De invoering van gereguleerde concurrentie 

in de Nederlandse gezondheidszorg in het begin van deze eeuw, en meer in het 

bijzonder de invoering van het opleidingsfonds, zette het veranderingsproces 

niet alleen in een stroomversnelling maar voegde daar ook een nieuwe dimensie 

aan toe. Het opleidingsfonds opende de gesloten praktijken van de verdeling 

van opleidingplaatsen (traditioneel een belangrijk controle mechanisme in het 

medisch opleidingsregime), en voorzag andere actoren (met name de overheid en 

ziekenhuisbestuurders) van nieuwe financiële en bestuurlijke prikkels (incentives) 

om invloed uit te oefenen op de medische vervolgopleiding. Dit heeft geleid tot 

toenemende bestuurlijke afhankelijkheid tussen de medische beroepsgroep, 

ziekenhuisbestuurders en overheid in het medisch opleidingsregime.

De analyse in Hoofdstuk Drie draagt bij aan het huidige theoretische debat 

over institutionele verandering. Het laat de noodzaak zien van gedetailleerd 

historisch empirisch onderzoek om inzicht te krijgen in institutionele transities. We 

benadrukken het belang van het bestuderen van interacties tussen de politieke 

context, de eigenschappen van instituties en de onderhandelingen over autoriteit en 

controle om inzicht te krijgen in processen van institutionele verandering.

In Hoofdstuk Vier richten we ons op de kliniek en onderzoeken we de sturing 

van de medische opleiding in de dagelijkse zorgpraktijk. Het hoofdstuk 

bestudeert de trend om steeds meer nadruk te leggen op de zichtbaarheid 

(en daarmee controleerbaarheid) van aios in het dagelijks werk. Volgens de 

nieuwe opleidingsvoorschriften dienen aios te werken onder direct toezicht van 

een medisch specialist en mogen zij alleen zelfstandig handelingen uitvoeren 

bij “echte patiënten” als ze hebben aangetoond over de benodigde kennis en 

vaardigheden te beschikken. Leunend op de sociologische literatuur over het 

medisch onderwijs onderzoeken we hoe aios zichtbaar worden “gemaakt” in de 

dagelijkse opleidingpraktijk, welke doelstellingen in de verschillende praktijken van 

zichtbaarheid versleuteld zitten en hoe deze zichtbaarheden met elkaar worden 

gecoördineerd. We bespreken vier van deze zichtbaarheden: het “tentoonstellen” 

(staging) van aios, onderhandelde supervisie, het onzichtbaarheidsspel, en 

het filmen van operaties. In het hoofdstuk laten we zien hoe de verschillende 

zichtbaarheden in de praktijk op flexibele wijze worden samengebracht om aan de 

twee centrale en in principe conflicterende doelstellingen van goede patiëntenzorg 
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enerzijds en een goede opleiding anderzijds te voldoen. Waar goede patiëntenzorg 

vraagt om ervaring, expertise en stringente supervisie van de aios, vereist een 

goede opleiding juist ruimte om te oefenen en “onzichtbaarheid” van de aios. In het 

hoofdstuk laten we zien hoe supervisoren en aios “tinkeren” met zichtbaarheid door 

verschillende praktijken van zichtbaarheid met elkaar te coördineren.

Het hoofdstuk draagt bij aan de traditionele sociologische literatuur over de 

het medisch onderwijs door de focus te verschuiven van de opleiding als een 

social instituut waarin de aios wordt gesocialiseerd tot dokter naar de dagelijkse 

praktijk van het opleiden. Een dergelijke praktijkgerichte benadering onderzoekt 

niet alleen de sociale implicaties van de opleiding maar heeft ook oog voor de 

onvoorspelbaarheid van het dagelijks werk en de botsingen van waarden en 

doelstellingen die zich hierbij voordoen, evenals het zoeken naar gesitueerde 

oplossingen voor voorkomende problemen en tegenstrijdigheden. 

In Hoofdstuk Vijf gaan we dieper in op de invloed van de hervormingen van 

de medische vervolgopleiding op de opleiding van aios. We maken hiervoor 

gebruik van het concept van de social interactional order van Erving Goffman 

en Trevor Pinch’ recente sociaal-technische uitleg van Goffman’s werk (Pinch 

2010). Het hoofstuk laat zien dat de interacties tussen medisch specialisten (de 

supervisoren) en aios kunnen worden begrepen als een sociale interactionele 

orde waarin aios gedurende hun opleiding opschuiven van de periferie naar het 

centrum van het medisch handelen. Werken in het centrum betekent meer ruimte 

en zelfstandigheid om medische handelingen uit te voeren, routine op te doen, 

klinische verantwoordelijkheid te dragen en vaardigheden aan te leren en te 

verbeteren. De beweging van de periferie naar het centrum wordt gemedieerd door 

de sociaal-technische omgeving van de alledaagse klinische praktijk. Persoonlijke 

relaties, gebaseerd op talloze ontmoetingen tussen de aios en supervisor spelen 

hierbij een belangrijke rol. Aios moeten bekend raken met en handelen naar de 

veelal impliciete lokale regels en persoonlijke gewoonten van supervisoren. Ze 

moeten de verpleegkundigen en andere zorgwerkers leren kennen, net als het 

gebouw waarin ze werkzaam zijn. Dergelijke kennis is noodzakelijk om steeds 

opnieuw in te kunnen spelen op voorkomende klinische situaties waarbij aios hun 

betrouwbaarheid, kennis en kunde moeten tonen. Een goede performance betekent 

een meer centrale plaats in de sociale interactionele orde. 

In het hoofdstuk onderzoeken we hoe de huidige veranderingen van de 

medische vervolgopleiding ingrijpen op de sociale interactionele orde van de 
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klinische praktijk, de (veranderende) positie van aios binnen die orde, en hoe de 

leermogelijkheden van aios door deze veranderingen worden beïnvloed. We laten 

zien dat huidige hervormingen zoals de werktijdverkorting en de standaardisatie 

van toetsing en beoordeling het overgangsproces van perifeer handelen naar 

centraal handelen dreigt te verstoren doordat sociale afstand wordt gecreëerd 

tussen de supervisoren en aios. Aios worden daardoor teruggedrongen tot leren in 

de periferie van de klinische praktijk waarbij de meer complexe handelingen steeds 

vaker zullen worden uitgevoerd door medisch specialisten. Aios dreigen hierdoor 

minder vaardigheid te ontwikkelen in het handelen in onvoorspelbare en complexe 

klinische situaties. Echter, het hoofdstuk laat ook zien hoe deze onverwachte en 

onwenselijke gevolgen van de hervormingen in de praktijk worden verzacht door 

zowel de hervormingen als de traditionele klinische praktijk te heronderhandelen; 

de onderwijskundige instrumenten worden op creatieve wijze ingezet en het 

klinische proces wordt anders georganiseerd om aios zoveel mogelijk gelegenheid 

te geven om kennis en vaardigheden op te doen.

Hoofdstuk Vijf draagt bij aan het huidige beleidsdebat over de hervormingen van 

de medische vervolgopleiding door de nadruk te leggen op het cruciale belang 

van vertrouwensrelaties en “hands-on” praktijkervaring voor een goede medische 

opleiding.

Hoofdstuk Zes bevat een meervoudig gesitueerde analyse (multiple-level analysis) 

van de hervorming van de medische vervolgopleiding. We onderzoeken hoe de 

hervormingen op verschillende plaatsen zijn “gemaakt” (in het beleid, in het 

ziekenhuis, bij de beroepsverenigingen, tijdens conferenties en vergaderingen) 

en hoe de interacties tussen deze verschillende activiteiten hebben geleid tot de 

vorming van nieuwe governance arrangementen. In het hoofdstuk onderzoeken 

we hoe beleidsinitatieven vervormen tijdens de “reis” van beleidsvoornemen naar 

de praktijk, hoe veranderingen van en in medisch werk worden onderhandeld 

en uitkristalliseren, en wat dat dit doet met de inrichting en aansturing van 

de opleiding. Door deze methode van onderzoek en analyse proberen we een 

alternatief te bieden voor het klassiek sociologische conflict model waarbij de 

medische professie en “externe actoren” (de staat, managers) tegenover elkaar 

worden gezet en waarbij medisch professionals hun domein (jurisdictie) trachten te 

beschermen tegen aanvallen van buitenaf terwijl externe actoren juist proberen het 

professionele bolwerk open te breken. 
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In het hoofdstuk laten we zien hoe de samenkomst en interactie van “interne” 

en “externe” veranderingen hebben geleid tot een toenemende diffuse constellatie 

van belangen en autoriteit in het veld van de medische vervolgopleidingen. 

De veranderingen worden gedreven door drie gerelateerde en interacterende 

veranderingsprocessen. Het eerste veranderingsproces werd geïnitieerd door de 

beroepsgroep zelf. Een selecte groep van ondernemende en innovatieve artsen 

heeft midden 2000 het voortouw genomen in de hervorming van de opleiding 

met als doel de opleiding (en daarmee de zorgverlening) te verbeteren en deze 

beter te laten aansluiten bij veranderende wensen van zowel patiënten als aios. 

De gewenste hervormingen werden voornamelijk gezocht in een onderwijskundige 

verbetering van de opleiding. Hiervoor werd een nieuwe coalitie gevormd met 

onderwijskundigen en de overheid. Het tweede veranderingsproces betreft de 

werking van de onderwijskundige instrumenten. De onderwijskundige instrumenten 

en de onderwijskundige principes (bijvoorbeeld de gestandaardiseerde 

toetsinstrumenten en de aandacht voor het geven van goede feedback) zijn in 

korte tijd verworden tot belangrijke “dragers” en mediators van de institutionele 

veranderingen. Als sturende epistemische objecten (Knorr-Certina 1999) hebben de 

onderwijskundige instrumenten de notie van goed opleiden veranderd. Het derde 

veranderingsproces komt voort uit het groeiend belang van andere stakeholders 

bij de medische vervolgopleiding. Deze verschuiving is het gevolg van bredere 

veranderingen in de beleidscontext van de gezondheidszorg, meer in het bijzonder 

de invoering van het systeem van gereguleerde concurrentie. De interactie 

tussen deze drie veranderingsprocessen heeft ertoe geleid dat de belangen 

van de verschillende betrokken actoren (artsen, zorgbestuurders, de overheid, 

onderwijskundigen) steeds verder verstrengeld zijn geraakt. Men heeft elkaar in 

toenemende mate nodig om eigen doelstellingen te realiseren. We introduceren 

hiervoor het concept “entanglement” en betogen dat dit concept helpt om beter 

inzicht te krijgen in de aard en het proces van de huidige veranderingen in de 

governance van medisch professionals en medisch werk.

Hoofdstuk Zeven bevat de conclusies en discussie. In dit hoofdstuk keren we 

terug naar de hoofdvragen van het onderzoek, we reflecteren op de gekozen 

methodologische en theoretische aanpak en schetsen de sociale implicaties van 

het onderzoek. We betogen dat de moderne arts wordt opgeleid volgens nieuwe 

èn traditionele waarden, gebruiken en ideologieën. De medische opleiding is zowel 

tijdloos als dynamisch. De samenkomst van oude en nieuwe elementen is ook 
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zichtbaar in de governance van het stelsel van de medische opleiding waarin artsen 

nog altijd verantwoordelijk zijn voor de recruitering en opleiding van de volgende 

generatie artsen, maar waarbij zij in de uitvoering steeds meer afhankelijk zijn 

geworden van andere stakeholders zoals ziekenhuisbestuurders, de overheid en 

onderwijskundigen. 

Voortboordurend op het werk van o.a. Steven Shapin (1992) en Charles Bosk 

(1979, 2006) levert dit onderzoek drie belangrijke bevindingen op. In de eerste 

plaats de verschuiving van de aloude meester-gezel relatie dat was gebaseerd 

op “familiar vertrouwen” (ik vertrouw op jou omdat ik je ken, omdat je één van 

ons bent) naar vertrouwen op basis van gemeten prestaties. Het onderzoek 

heeft laten zien dat deze verschuiving in het soort van vertrouwen ten koste 

dreigt te gaan van de leerruimte en daarmee de (klinische) ervaring van 

toekomstig medisch specialisten. Op de tweede plaats wijst het onderzoek uit 

dat er een verschuiving is van patiëntveiligheid als een collectieve praktijk naar 

de patiëntveiligheid als een individuele activiteit waarbij de nadruk steeds meer 

is komen te liggen op de rol en positie van de individuele arts. Hoewel we de 

aandacht voor de veiligheid van patienten ten volle ondersteunen, wijzen we ook 

op de keerzijde van deze verschuiving indien dit ertoe leidt dat de leerruimte voor 

aios zal afnemen. Aios moeten kunnen blijven leren (dat wil zeggen, handelen 

en verantwoordelijkheid dragen) in onzekere en complexe klinische situaties om 

ook in toekomstige klinische situaties adequaat te kunnen handelen. Een te grote 

nadruk op bekwaamheidsverklaringen, toetsing en zichtbaarheid staat dergelijke 

leerervaringen in de weg. We betogen dat het juist de ruimte is tussen de regels en 

opleidingseisen enerzijds, en de “oefenruimte” mogelijk gemaakt door persoonlijk 

contact en expertise van de supervisor anderzijds die moet worden benut èn 

beschermd om zowel de veiligheid van patiënten te garanderen als leerervaringen 

voor aios mogelijk te maken. 

Het is ook juist deze ruimte tussen regels en professionele autonomie die verder 

dient te worden geëxploreerd in het onderzoek naar de governance van medisch 

professionals. Dit onderzoek heeft laten zien dat de veranderende governance 

in de zorg niet alleen gaat over een beroepsgroep die steeds verder onder druk 

komt te staan door veranderingen in regelgeving en toenemende belangen van 

voormalig gemarginaliseerde stakeholders in medisch werk, maar dat het ook 

gaat over de verstrengeling van professionele en “externe” belangen en de 

toenemende afhankelijkheid van de actoren van andere partijen om eigen belangen 

Iris BW 3.indd   196 03-09-12   15:32



197

Samenvatting

te beschermen en doelstellingen te realiseren. Multidisciplinair en meervoudig 

gesitueerd ethnografisch onderzoek maakt deze processen zichtbaar.
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