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Samenvatting

Accreditatie van medisch-specialistische vervolgopleidingen is een wereldwijd gebruik met 

aanzienlijke gevolgen voor aanbieders van geaccrediteerde vervolgopleidingen. Hoewel 

het een algemeen aanvaarde praktijk is voor vele belanghebbenden, is empirisch bewijs 

in de literatuur voor de opzet en de effectiviteit ervan beperkt. Dit proefschrift verkent 

de onderliggende mechanismen en perspectieven van accreditatie met als doel om 

beter inzicht te krijgen in de grondbeginselen van het accreditatiemodel en hoe deze in 

verschillende contexten worden toegepast. Het ontwikkelt een internationaal toepasbaar 

raamwerk voor discussie en herziening van accreditatiemodellen. Dit proefschrift beschrijft 

onderzoeksprojecten die tussen 2014 en 2017 zijn uitgevoerd. 

Hoofdstuk 1 bevat achtergrondinformatie over accreditatie van medisch-specialistische 

vervolgopleidingen en het conceptueel kader dat in dit proefschrift wordt gebruikt. 

Het gebruikte conceptuele kader is gebaseerd op benaderingen die worden gebruikt 

binnen de normatieve rechtstheorie en kwaliteitsmanagement principes. Normatieve 

rechtstheorie houdt zich bezig met het bepalen van wat goed en fout is. De drie 

belangrijke benaderingen die beschreven zijn betreffen:

1. Deontologie: onderscheidt goed van fout door het inzetten van regels. Het volgen 

van de regels is het goede doen. 

2. Utilitarisme: de gevolgen of resultaten van een actie bepalen of een actie goed 

is, ongeacht de regels. 

3. Deugdenethiek: in het utilitaire perspectief bepalen de gevolgen of de resultaten 

van de actie of de actie juist is, ongeacht de regels. In de deugdenethiek staat het 

deugdzame, morele karakter centraal. Dit houdt in dat een deugdzaam persoon 

op de juiste manier zal handelen omdat het goed is om dit te doen, ongeacht de 

regels of resultaten. 

Er kunnen parallellen getrokken worden tussen normatieve rechtstheorie 

en kwaliteitsmanagement principes: kwaliteitsborging, kwaliteitscontrole en 

kwaliteitsverbetering:

1. Kwaliteitsborging: is gebaseerd op het naleven van regels en toont gelijkenis met 

deontologie; het volgen van de normen is voldoende om kwaliteit te garanderen. 

2. Kwaliteitscontrole: is resultaatgericht en heeft meer weg van een utilitaire aanpak. 

3. Kwaliteitsverbetering: weerspiegelt deugdenethiek omdat het streeft naar 

verbeteren en excelleren waarin samenwerking met de professie essentieel is. 

In een ideale versie van kwaliteitsmanagement ligt volgens de deugdenethiek 
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de verantwoordelijkheid voor het borgen van de kwaliteit bij de professie. Zij 

zijn gemotiveerd om het goede te doen wat de verantwoordelijkheid van het 

accreditatieorgaan vermindert. 

De literatuur inzake accreditatie bevat enkele beschrijvende vergelijkingen van 

internationale modellen. Echter zijn er beperkte onderzoeken die rekening houden met 

de effecten van accreditatie modellen. Daarbij is er geen sterk bewijs dat aantoont dat 

accrediteren de onderwijskwaliteit verbetert. Er is behoefte aan meer inzicht in de opzet 

van accreditatie en de effecten ervan. Het doel van dit proefschrift is daarom ook om 

grip te krijgen op de onderliggende perspectieven en mechanismen van accreditatie 

van medisch-specialistische vervolgopleidingen. 

Hoofdstuk 2 beschrijft een raamwerk voor accreditatiemodellen ontwikkeld door 

middel van een analyse van het Nederlands accreditatiesysteem door de jaren heen. 

In dit onderzoek hebben we gezocht naar de veranderende perspectieven over 

onderwijskwaliteit en kwaliteitsmanagement in het Nederlandse accreditatiesysteem 

voor medisch-specialistische vervolgopleidingen. Er is een documentanalyse over 

de afgelopen 50 jaar uitgevoerd met behulp van een template analyse. Tevens is 

het visiedocument van het toekomstig accreditatiesysteem hierin opgenomen. De 

ontwikkelde template heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van een raamwerk voor 

het beschrijven van accreditatiemodellen. 

Vier belangrijke thema’s zijn vastgelegd: (1) doelen van accreditatie, (2) kwaliteitsdomeinen 

binnen medisch-specialistische vervolgopleidingen, (3) kwaliteitsmanagement 

benaderingen en (4) verantwoordelijkheden van actoren. In de afgelopen 50 jaar is er 

een toename van de decentralisatie van accreditatie en een sterke beweging in de 

richting van kwaliteitsverbetering met een focus op resultaten. Daarnaast was er een 

opvallende toename van het aantal normen en formele documenten wat tot meer 

bureaucratie heeft geleid. In al deze veranderende perspectieven op onderwijskwaliteit 

en kwaliteitsmanagement blijft de uitdaging voor de toezichthouder hetzelfde: 

het vinden van de juiste balans tussen vertrouwen en controleren van de medisch 

beroepsgroep. De mate van vertrouwen die gegeven wordt aan professionals heeft 

zijn uitwerking op het accreditatiemodel. De vier omschreven thema’s in het raamwerk 

kunnen weloverwogen keuzes bevorderen in het model voor accreditatie.

Hoofdstuk 3 beschrijft de internationale toename van continue kwaliteitsverbetering 

(CQI: Continuous Quality Improvement) in accreditatiesystemen. Dit hoofdstuk is 

gericht op het evalueren van de voor- en nadelen van continue kwaliteitsverbetering 

in accreditatie binnen het spectrum van medisch onderwijs. Drie systemen die 
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traditiegewijs accrediteren op basis van episodische evaluaties door externe visitatoren 

werden onderzocht. Voor dit onderzoek werd aan de hand van zeven relevante criteria 

voor overheidstoezicht, opgesteld door de Nederlandse Wetenschappelijke Raad voor 

het Regeringsbeleid (WRR), een naturalistisch utiliteitsgerichte evaluatie uitgevoerd. 

De zeven criteria voor toezicht zijn: (1) het waarborgen van het publiek belang; (2) het 

evalueren van de voordelen; (3) het analyseren van de governance-structuur; (4) het 

versterken van reflectie; (5) het waarborgen van onpartijdigheid en onafhankelijkheid; (6) 

maatschappelijke verantwoording afleggen; en (7) het balanceren tussen verwachtingen 

en beschikbare capaciteit. 

De drie onderzochte accreditatiesystemen zijn: de opleidingen geneeskunde in Noord-

Amerika, de Nederlandse medisch-specialistische vervolgopleidingen en Continue 

Professionele Ontwikkeling (CPD: Continuous Professional Development) in Canada. 

De evaluatie van de voor- en nadelen van CQI in deze drie systemen onderschrijven de 

sterke en zwakke punten van CQI. Afhankelijk van de aspecten die beoordeeld worden 

zoals patiëntveiligheid en kwaliteit van opleiding en gezondheidszorg, heeft CQI een 

potentiële rol in het waarborgen van publieke belangen. In de drie bovengenoemde 

casus waren er geen formele kosten-batenanalyses beschikbaar. Institutionele CQI 

kan een voordeel zijn voor de centrale governance-structuur van accreditatie. Ook 

kan de reflectieve functie verbeterd worden, doordat CQI de mogelijkheid biedt om 

snel op lokale gebeurtenissen te reageren. Voor externe visitatoren kan het lastiger zijn 

om snel te reageren op lokale gebeurtenissen of maatschappelijke ontwikkelingen. 

Het visitatieproces binnen CQI wordt veelal uitgevoerd met collega’s en kan daardoor 

de onpartijdigheid en onafhankelijkheid in gevaar brengen. Maatschappelijke 

verantwoording is meestal niet een doel binnen CQI en komt niet aan bod bij de drie CQI 

casus. Wanneer CQI integer wordt uitgevoerd heeft het centrale accreditatiesysteem 

mogelijk minder capaciteit nodig en heeft CQI een potentiële rol in het balanceren 

tussen verwachtingen en capaciteit. 

Inzicht in de sterke en zwakke punten van CQI kan mogelijk een rol spelen in het 

reduceren van de complexiteit in de besluitvorming rondom het inzetten van CQI in 

een bepaalde context. De resultaten van deze evaluatie dragen bij aan het vinden van 

een evenwicht tussen de positieve effecten en potentiële belemmeringen van CQI. Dit 

evenwicht is afhankelijk van de context. 

Hoofdstuk 4 gaat in op de toepasbaarheid van het ontwikkelde raamwerk voor 

accreditatiemodellen uit hoofdstuk 2, door het toe te passen op het Australische 

accreditatiesysteem voor medisch-specialistische vervolgopleidingen. Voor elk 

thema uit het raamwerk zijn vanuit een internationaal perspectief mogelijkheden voor 



148

Chapter 8

verbeteringen afgeleid uit de literatuur en de praktijk. Uit onze beoordeling blijkt dat 

de meest belangrijke kans voor het Australische accreditatiesysteem het stimuleren 

van een systematische continue kwaliteitsverbetering is. Dit onderzoek toonde aan 

dat accreditatie op basis van systematische beoordeling door het gebruik van een 

raamwerk, zoals ontwikkeld in dit proefschrift, en internationale uitwisseling van best 

practices kan leiden tot mondiaal geaccepteerde theorieën over accreditatie. Tevens kan 

het bijdragen aan de toename van empirisch onderzoek op het gebied van accreditatie. 

Hoofdstuk 5 onderzoekt of de klinische perspectieven en accreditatie perspectieven 

overeenkomstig zijn op het punt van kwaliteit van opleiden. Hiermee beogen we vast te 

stellen welke gebieden binnen de huidige accreditatiemodellen eventueel aanpassing 

vereisen. 

Accreditatiestandaarden zijn minder onderhevig aan verandering in vergelijking tot de 

context en perspectieven van clinici. Hoewel clinici het belang van accreditatiestandaarden 

onderschrijven, komt de informatie die door accreditatieorganen wordt verzameld niet 

altijd overeen met hun eigen visie op kwaliteit van opleiden. Bovendien hebben clinici 

weinig inbreng in de ontwikkeling van de standaarden. Dit kwalitatieve onderzoek is 

gebaseerd op een casestudie van accreditatiedocumenten uit Australië en Nederland. 

Aanvullend hebben er 29 interviews plaatsgevonden met over de kwaliteit en accreditatie 

van curricula van medisch-specialistische vervolgopleidingen. Deze interviews zijn 

gehouden met toezichthouders, opleiders en artsen in opleiding tot specialist (aios) 

door heel Australië en Nederland. Accreditatiestandaarden en interviewtranscripten 

zijn thematisch geanalyseerd om vast te stellen in hoeverre de perspectieven op de 

betekenis van kwaliteit van opleiden overeenkomstig waren. 

De meeste accreditatiestandaarden zijn in lijn met professionele waarden. Belangrijke 

punten van overeenstemming zijn dat de clinici het gebruik van accreditatie niet in 

twijfel trekken, daarnaast zijn aios het beste meetinstrument om een opleiding te 

evalueren. De balans tussen opleiden en productie, en de empowerment van de aios 

waren twee aspecten die niet werden benoemd in de accreditatiestandaarden. Clinici 

ervoeren een gebrek aan flexibiliteit in de toepassing van accreditatiestandaarden 

waarbij weinig aandacht is voor onderlinge verschillen tussen vervolgopleidingen. Wat 

betreft de reikwijdte van accreditatie was er geen duidelijke overeenstemming. Moet 

accreditatie gebruikt worden voor het bevorderen van kwaliteitsverbetering of slechts 

de minimumeisen voor basiskwaliteit vaststellen. Clinici gaven aan dat intrinsieke 

motivatie essentieel is voor continue kwaliteitsverbetering. Ook waren ze van mening 

dat kwaliteitsverbetering niet enkel bereikt kan worden door middel van controle door 

een accreditatieorgaan. 
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De uitkomsten van deze analyse, met name op de gebieden waar geen 

overeenstemming over is, zouden kunnen helpen bij het ter discussie stellen van 

de aard en omvang van het huidige accreditatiemodel. Er is flexibiliteit nodig op het 

gebied van accreditatiestandaarden en processen om de ontwikkelingen op en buiten 

de werkvloer bij te kunnen blijven houden. Accreditatiesystemen moeten meer gericht 

zijn op empowerment van aios tot partners in leren en aios moeten meer betrokken 

worden bij de besluitvorming over de opleiding. Accreditatiesystemen zouden gebaat 

zijn bij het meenemen van de intrinsieke motivatie van clinici in het accreditatiemodel. 

Hoofdstuk 6 beschrijft hoe het raamwerk (beschreven in hoofdstuk 2) gebruikt is om 

tot een beter begrip van accreditatie en opzet daarvan te komen. Er zijn aanpassingen 

gedaan in het raamwerk om internationale toepassing te kunnen borgen. Een team 

bestaande uit toezichthouders uit Australië, de Verenigde Staten, Canada en Nederland 

hebben het raamwerk bewerkt. Dit heeft geresulteerd in een consensus over de 

toepasbaarheid voor de gehele westerse wereld met als resultaat een nieuw raamwerk. 

Dit raamwerk wordt gebruikt om het complexe concept accreditatie door middel van 

gamificatie toegankelijk te maken voor relatief onervaren gebruikers. Ons doel was 

om gamificatie te gebruiken om de inzichten in relevante concepten van accreditatie 

te verbeteren. Hiermee kan de toepasbaarheid en aanpasbaarheid van accreditatie 

concepten worden verbeterd voor diverse internationale contexten en perspectieven 

van belanghebbenden. Gamificatie kan helpen bij het verhelderen van concepten en 

het begrip ervan verbeteren. Dit is vaak effectiever dan andere benaderingen. Tijdens 

het spel worden deelnemers in kleine groepen ingedeeld om de vragen en opties 

in het accreditatiemodel zoals vastgelegd in het raamwerk te bespreken. De groep 

deelnemers construeert hun ideale accreditatiesysteem. Het spel is in verscheidene 

landen en conferenties proefgedraaid. Uit de feedback kan opgemaakt worden dat 

de benadering goed beviel en als nuttig werd ervaren. Dit spel kan het kritisch denken 

over en reflectie op het complexe sociale construct van accreditatie op een nieuwe en 

speelse wijze bevorderen. Deze speelse wijze kan er tevens voor zorgen dat participanten 

de informatie makkelijker kunnen onthouden. Inmiddels wordt het spel in verscheidene 

landen gebruikt. Het accreditatiespel inclusief de handleiding is beschikbaar via de 

volgende website: https://medischevervolgopleidingen.nl/ondersteuningsmateriaal/

toezicht-spel-accreditation-game.

Hoofdstuk 7 reflecteert op de voornaamste bevindingen uit dit proefschrift vanuit het 

conceptuele kader uit hoofdstuk 1 en door het gebruik van literatuur over governance. 

Onze bevindingen en het raamwerk voor accreditatiemodellen (hoofdstuk 2 en 6) 

stelden ons in staat om accreditatie en diens opzet te structureren en classificeren. 

De opties in het raamwerk en het gebruik van het accreditatiespel hebben helder 
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gemaakt dat accreditatie een sociaal construct is. Ons huidige perspectief is dat 

er niet één waarheid of beste systeem is, eerder meerdere systemen die het beste 

systeem voor verschillende groepen en contexten kunnen zijn. Discoursen binnen 

de gezondheidszorg en het onderwijs en de behoefte van de samenleving in een 

bepaalde periode, kunnen een cruciale rol spelen in het ontwikkelen van de opzet van 

het accreditatiesysteem. Veranderende discoursen en eisen leiden tot verschillende 

constructen van accreditatie. CQI is een voorbeeld van de introductie van een 

verandering in een systeem dat historisch gebaseerd is op episodische evaluatie. Dit 

kan gezien worden als een stap richting een utilitair perspectief en deugdenethiek 

perspectief. Hoewel de huidige accreditatiestandaarden in Australië en Nederland 

tamelijk in lijn zijn met professionele waarden, geven clinici aan dat intrinsieke motivatie 

essentieel is voor continue kwaliteitsverbetering. Dit is een wenselijke stap richting het 

deugdenethiek perspectief. Echter blijft het een uitdaging om af te stappen van het 

deontologisch perspectief. Zelfs als de intentie en behoefte aanwezig zijn en ideeën 

worden besproken om tot een meer utilitair en deugdenethiek denken te komen. 

Dit proefschrift erkent dat accreditatie zowel als toezichtmechanisme als een 

kwaliteitsmanagementsysteem functioneert. Deze kunnen gezien worden als 

belangrijke aspecten voor de governance van accreditatie. Het samenvoegen van 

toezicht en kwaliteitsmanagement met de theorie van andere belangrijke aspecten 

van governance, zoals verantwoording en verandermanagement, kan tot nieuwe 

inzichten in een optimale opzet van een accreditatiesysteem leiden. Derhalve zijn we 

in dit hoofdstuk breder ingegaan op het onderwerp governance van accreditatie. 

Drie relevante benaderingen binnen toezicht zijn regel gebaseerd toezicht, responsief 

toezicht en principe gebaseerd toezicht. Regel gebaseerd toezicht is gericht op naleving 

van regels (deontologisch perspectief). Bij responsief toezicht zouden toezichthouders 

moeten proberen om de context en motieven van de professionals te begrijpen en 

te handelen op basis van die specifieke context (utilitair perspectief). Bij principe 

gebaseerd toezicht is de norm geformuleerd als richtlijn (deugdenethiek perspectief). 

Kwaliteitsmanagement is afhankelijk van het gekozen toezichtmechanisme. Uiteindelijk 

is het gekozen kwaliteitsmanagementsysteem te herleiden naar deontologie, utiliteit 

en deugdenethiek. Terwijl normatieve rechtstheorie nuttig kan zijn in goed van slecht 

onderscheiden, wordt kwaliteitsmanagement in deze context gebruikt om te bepalen 

wat wel en geen kwaliteit is. Hoewel kwaliteitsmanagement benaderingen waardevol 

zijn, zou de correcte toepassing van deze benaderingen voorop moeten staan. Een 

gering aantal brede standaarden zou gebruikt moeten worden om te bepalen 

wat kwaliteit is, want visitatoren kunnen slechts een beperkt aantal standaarden 

onderzoeken tijdens visitaties. In het ontwikkelde raamwerk richten we ons op het belang 
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van verantwoording als een keuze: in het geval van een deontologisch perspectief is 

transparantie van naleving van regels afdoende; in het geval van het utiliteit perspectief 

voldoet transparantie in resultaten; in het geval van het deugdenethiek perspectief is 

er nagenoeg geen sprake van verantwoording. 

Onderzoek wijst uit dat de intrinsieke motivatie van zorgprofessionals om deel te 

nemen en zich te houden aan de standaarden wordt beïnvloed door hoe zij tegen 

de standaarden en acties van de accreditatieorganen aankijken. Andere factoren 

die deelname beïnvloeden zijn: de behoefte om het onderwijs of de zorg te 

verbeteren; professionele autonomie in het behalen van doelen; het behouden van 

professionele trots; groepsdruk; en financiële stimulans. Het op voorhand integreren van 

verandermanagementtheorie in het accreditatiemodel kan resulteren in het gewenste 

juiste gedrag van zorgprofessionals. 

Het gebruik van kwalitatieve methoden voor dit proefschrift hebben geleid tot een 

verrijking van het conceptuele beeld van accreditatie in de internationale literatuur. 

Dit betreft zowel accreditatie voor medische vervolgopleidingen als accreditatie in 

brede zin. Ons raamwerk stelt toezichthouders in staat om op gestructureerde wijze te 

reflecteren op hun accreditatiesysteem en het voorziet in een systematisch instrument 

waarmee toezichthouders internationale accreditatiesystemen kunnen bediscussiëren. 

Vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op de toegevoegde waarde van 

accreditatiesystemen. Accreditatie is een bewezen complex concept dat gerelateerd 

is aan toezicht en governance. Onderzoek naar de opzet van accreditatiesystemen 

heeft uitgewezen dat het een sociaal construct is. Verschillende doelen, contexten en 

culturen kunnen mogelijk hun voordeel doen met verschillende accreditatiesystemen. 

In de context van de medische cultuur is kwantitatief bewijs zeer waardevol. Voor 

vervolgonderzoek zijn effectmetingen een wenselijke stap om te zetten. Het is van 

belang dat effectmetingen de oorzaak van het gemeten effect toe kunnen schrijven aan 

accreditatie en hierbij ook rekening houden met de context, zodat het generaliseerbare 

data betreft. De uitdaging is echter dat de data betekenisvol moet zijn, zodat het 

kan bijdragen aan een beter begrip en verbetering van accreditatie, de kwaliteit van 

opleiding en de gezondheidszorg.


