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Samenvatting Thesis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’ 

 

Afrikaans spreekwoord 
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Introductie 

 

Om optimale kwaliteit van zorg te realiseren, is het nodig dat verschillende zorgprofessionals 

interprofessioneel samenwerken (IPC). Interprofessionele educatie (IPE) wordt gebruikt om 

studenten van zorgopleidingen in IPC op te leiden. Wereldwijd zijn diverse interprofessionele 

leeractiviteiten en leerlijnen ontwikkeld en georganiseerd. Zorgopleidingen die IPE ontwikkelen en 

implementeren, kunnen baat hebben bij informatie over de factoren die IPE bevorderen. Voor 

studenten betekent succesvolle IPE dat zij gemotiveerd worden om met, over en van anderen te 

leren over hun professionele rollen en verantwoordelijkheden, om de samenwerking te bevorderen 

en de kwaliteit van zorg te vergroten. Dit proefschrift beoogt ons inzicht te vergroten in de factoren 

die de motivatie van studenten voor IPE beïnvloeden. Hiertoe zijn zowel kwantitatieve als 

kwalitatieve onderzoeksmethoden toegepast. De overkoepelende onderzoeksvraag voor dit 

proefschrift was: ‘Welke factoren bevorderen en welke belemmeren IPE? Hoe kan interprofessioneel 

opleiden het waardesysteem van studenten positief beïnvloeden en resulteren in (voornemens voor) 

interprofessioneel samenwerken?’ 

 

Hoofdstuk 1 

 

Binnen het interprofessionele zorg paradigma is een aanzienlijke hoeveelheid onderzoek gedaan 

naar de conceptuele basis voor IPC en IPE. Onderliggend aan deze concepten is de erkenning dat 

werken en leren met andere professies niet alleen een directe impact heeft op de deelnemers, maar 

ook op de interactie tussen deelnemers en organisaties. Bovendien zijn er wederzijdse invloeden van 

werken op leren. Traditiegetrouw is er een grote rol weggelegd voor zorgprofessionals in het 

onderwijs aan studenten in de zorg en ook voor de training van studenten in de praktijk. Omgekeerd 

kan het begeleiden van studenten invloed hebben op zorgprofessionals, zoals het onderkennen van 

de noodzaak tot innovatieve benaderingen van leren in de praktijk. Om de onderlinge afhankelijkheid 

van IPE en IPC tot uiting te brengen, wordt het raamwerk voor interprofessioneel opleiden en 

interprofessionele samenwerking gebruikt. Drie onderdelen van het zogenoemde IECPCP‐raamwerk 

komen in dit proefschrift aan de orde: de lerende, de doceer‐factoren en verschillende aspecten van 

de leeruitkomsten.  

 

Hoofdstuk 2 

 

In een literatuurstudie is onderzocht welke factoren interprofessioneel leren (IPL) bevorderen en 

welke factoren een belemmering vormen voor het interprofessioneel leren van arts‐assistenten, van 

studenten geneeskunde en verpleegkunde met anderen. De percepties en attituden van arts‐

assistenten en studenten konden worden gecategoriseerd als ‘Bereidheid tot IPE’, ‘Belemmerende 

factoren voor IPE’ en ‘Bevorderende factoren voor IPE’. In deze drie categorieën zijn de percepties 

actief op individueel niveau, op proces‐ of curriculum niveau, en op organisatie of cultuur niveau.  

Bereidheid tot IPE op individueel niveau is hoger bij vrouwelijke studenten, ongeacht eerdere 

ervaring in de gezondheidszorg. Op proces‐ of curriculum niveau fluctueert de bereidheid tot IPE 

gedurende de geneeskunde opleiding. Op het organisatie niveau komt de samenwerking in gevaar 
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wanneer groepen nauwelijks met elkaar omgaan. Voorbeelden van belemmeringen voor IPE zijn: op 

het individuele niveau als studenten zich door dokters geïntimideerd voelen, op curriculum niveau 

het ontbreken van formele toetsing van de IPE en op organisatie niveau wanneer verpleegkundigen 

de geneeskunde studenten uitsluiten van hun dagelijkse interacties op de afdeling. Voorbeelden van 

IPE bevorderende factoren zijn: op individueel niveau affectieve crisissituaties en crisissituaties in de 

patiëntenzorg die gevoelens van urgentie oproepen; op proces‐ of curriculum niveau, leeractiviteiten 

voor kleine groepen in een authentieke context en op organisatie niveau, informeel kennismaken. De 

resultaten uit de literatuurstudie zijn gerelateerd aan een model voor leren en doceren, om de 

implicaties aan te geven voor het ontwerpen van IPE. 

Uit deze literatuurstudie bleek dat de percepties in de literatuur voornamelijk op organisatie 

en curriculum niveau zijn onderzocht; de percepties op individueel niveau zijn veel minder 

bestudeerd. Een succesvolle IPE activiteit of IPE leerlijn resulteert in een positieve houding van 

studenten ten aanzien van leren met, over en van andere professies. Deze houding van studenten 

werd in 10 van de 65 onderzoeken in de literatuurstudie gemeten met de ‘‘Readiness for 

Interprofessional Learning Scale’ (RIPLS), geïntroduceerd in 1999. De RIPLS bevat 19 items waarmee 

studenten hun attitude kunnen scoren ten aanzien van teamwerk en team‐leren, het ontwikkelen 

van hun beroepsidentiteit,  het belang van hun beroepscultuur en hun visie op professionele grenzen 

of overlap in rollen en verantwoordelijkheden. 

 

Hoofdstuk 3 

 

Om het effect te meten van de IPE‐activiteit op de houding van studenten, gebruiken onderzoekers 

de RIPLS vaak in een pre‐ en post onderzoeksopzet. Studenten rapporteren dit effect zelf op een 5‐

punts Likert schaal. In onze kwantitatieve studie verkenden we hoe het concept ‘Bereidheid tot IPE’ 

kon worden geassocieerd met welbekende concepten uit het medisch onderwijs, zoals empathie, 

studiemotivatie en professionele identiteit, door middel van een cross‐sectionele enquête onder 

studenten van alle zes jaren van de studie geneeskunde. De kenniscomponent van empathie ‘Het 

perspectief van de patiënt innemen’ en ‘Motivatie voor de geneeskunde opleiding’ verklaarden 16% 

van de variantie in de sub‐schaal ‘Teamwerk en samenwerken’ van de RIPLS. Voor de positieve en 

negatieve Professionele identiteit sub‐schalen van de RIPLS vonden we dat 14% van de variantie 

werd verklaard door het vrouw zijn en eerstejaars geneeskundestudent. Deze studie suggereert dat 

de bereidheid van studenten voor IPE positief beïnvloed kan worden door een combinatie met de 

cognitieve component van empathie ('Perspectief  innemen') en elementen die de autonome 

motivatie van studenten bevorderen. De combinatie van IPE met deze elementen zou kunnen zorgen 

voor meer betrokkenheid bij studenten die zich afvragen ‘Waarom IPE?’ en ‘Wat te leren in IPE?’ 

Een van de IPE bevorderende factoren is ‘authenticiteit’. Motivatie voor interprofessioneel 

opleiden en voor toekomstig interprofessioneel samenwerken wordt bevorderd door leeractiviteiten 

waarin studenten als een interprofessioneel team moeten zorgen voor een zorgplan voor een patiënt 

– hetzij op papier, hetzij de patiënt als docent of de patiënt op een afdeling. 
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Hoofdstuk 4 

 

Gebruikmakend van de ‘Self –determination theory (zelf‐beschikking theorie)’ als theoretisch kader, 

onderzochten we welke elementen van een interprofessionele afdeling invloed hadden op de 

motivatie van studenten. Vervolgens analyseerden we welke elementen ervoor zorgen dat studenten 

waarde hechten aan interprofessioneel leren, zodat hun motivatie daarvoor in de toekomst kan 

leiden tot interprofessioneel samenwerken. 

Op een afdeling Interne geneeskunde gaven studenten en begeleiders van vier professies 

gedurende drie weken zorg aan vier patiënten. Een zorgvuldige selectie van de patiënten en het feit 

dat de studenten (weliswaar onder begeleiding) verantwoordelijkheid kregen voor de 

interprofessionele zorgplannen, tezamen met een structuur voor de patiëntbespreking, waren 

belangrijke kenmerken voor het succes van dit IPE initiatief. Studenten bleken gemotiveerd voor een 

IPE afdeling, die hun de mogelijkheid bood om de onderlinge afhankelijkheid te ervaren van 

professionele rollen en verantwoordelijkheden en voor de studenten duidelijk maakte wat elke 

professie toevoegde aan de zorg voor de patiënt. Studenten gaven aan dat een training op de eerste 

dag hun het inzicht had gegeven in de fasen die horen bij het formeren van een team. Kennis over 

het klinisch redeneren van andere beroepen hielp de studenten om ‘de stukjes van de puzzel (van de 

patiënt) te zien’. 

Interviews met de begeleiders maakten duidelijk welke hindernissen zij moesten nemen om bij 

de patiëntbespreking aanwezig te zijn: zij moesten hun reguliere taken overdragen aan collega’s. 

Echter, de interviews leverden ook de informatie op over hetgeen de begeleiders als voordeel zagen 

van het IPE initiatief: zij konden onderling overleggen over de begeleiding van een student en van het 

studententeam. Bovendien bleken de begeleiders ook interprofessioneel te leren, namelijk over de 

rollen en verantwoordelijkheden van de andere beroepen. En sommige begeleiders waren een 

rolmodel voor hun medebegeleiders, door de manier waarop zij de studenten stimuleerden om 

tijdens de patiëntbespreking informatie of hun mening naar voren te brengen. Al met al brachten de 

interviews met 21 studenten en 11 begeleiders uit de vier beroepen aan het licht welke belangrijke 

rol klinisch redeneren speelt in interprofessioneel opleiden. Dit bracht ons op de vraag over de plaats 

van klinisch redeneren in de opleidingen voor de zorg. Een antwoord op deze vraag wordt gegeven in 

hoofdstuk 6 van dit proefschrift. 

Verschillende begeleiders gaven aan dat zij ook studenten hadden begeleid die in opleiding zijn 

voor een ander beroep. Zowel studenten als begeleiders benoemden dat zij voor de IPE afdeling niet 

op de hoogte waren van het klinisch redeneren van de andere beroepen. Dit bracht ons tot de 

onderzoeksvraag of en hoe begeleiders het leren van studenten van diverse zorgopleidingen 

interprofessioneel kunnen begeleiden, een vraag die het onderzoek bepaalde op de volgende IPE 

afdeling. 
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Hoofdstuk 5  

 

Op een kraamafdeling boden studenten geneeskunde, verloskunde en verpleegkunde gedurende één 

week gezamenlijk de zorg aan vier patiënten. Hun begeleiders waren verantwoordelijk voor zowel de 

kwaliteit van de zorg als voor het begeleiden van studenten van alle professies. Deze begeleiders 

kregen nieuwe uitdagingen en de noodzaak om het interprofessioneel samenwerken en 

interprofessioneel klinisch redeneren van studenten te bevorderen, werd duidelijk. Het onderzoek 

betrof de manier waarop het klinisch redeneren van studenten werd begeleid door een begeleider 

van een andere professie. De begeleiders stimuleerden dit klinisch redeneren door de  

patiëntbespreking te structureren, de studenten te bevragen en het leren te activeren met 

opdrachten. Volgens de begeleiders waren de studenten in staat om door hun klinische redenatie te 

komen tot interprofessionele zorgplannen. In hun begeleidingsproces gaven de begeleiders 

geleidelijk minder sturing als de student het eigen leren meer kon sturen. Voorwaarden om de 

student meer zelfstandigheid in het leren te geven, waren 1) continuïteit in de begeleiding, waardoor 

begeleiders konden inschatten hoe vaardig studenten waren en wat de studenten vervolgens 

aankonden; 2) een structuur voor de patiëntbespreking, waardoor er interprofessioneel klinisch 

geredeneerd kon worden; en 3) een scala aan opdrachten om studenten actief te laten leren. 

We hebben de bevindingen uit de interviews met de begeleiders gerelateerd aan een bestaand 

raamwerk voor het ondersteunen (‘scaffolding’) van het leren, om inzicht te krijgen in de interventies 

en bedoelingen van begeleiders die interprofessioneel klinisch redeneren en samenwerken van 

studenten op een IPE afdeling leken te bevorderen. De opzet van de IPE afdeling werkte stimulerend 

op het interprofessioneel samenwerken van studenten: in interprofessionele tweetallen waren 

studenten verantwoordelijk voor de zorg aan twee patiënten; zij moesten de gegevens verzamelen 

en op een gestructureerde manier in de dagelijkse patiëntbespreking presenteren. Begeleiders 

stelden vragen aan degene die presenteerde en aan het hele studententeam, om het klinisch 

redeneren (bij) te sturen. Ook formuleerden de begeleiders opdrachten, waardoor een student of 

het hele team een onderwerp ging uitdiepen. 

De bevindingen uit de literatuur en ons onderzoek voegden we samen tot aanbevelingen over 

de lerende, de factoren in het begeleiden, en facetten van de leeruitkomsten zoals interprofessionele 

zorgplannen en de waarde die studenten toekennen aan IPE, met het oog op het ontwikkelen van 

IPE. 

 

Hoofdstuk 6 

Dit hoofdstuk bevat een algemene discussie over de bevindingen uit het onderzoek, waarin zeven 

kenmerken zijn te onderscheiden die studenten motiveren voor IPE, direct of via het effect op hun 

begeleiders: 

 Authentieke leersituaties waarbij studenten betrokken zijn in de besluitvorming over ‘echte’ 

patiëntproblemen. Het professionele klinisch redeneren van elke student moet passend zijn bij 

de complexiteit van de patiënten problematiek, in de praktijk of als casus op papier. 

 De groepsdynamiek bevorderen door studenten tijd en ruimte te geven voor een informele 

onderlinge kennismaking en door vragen te laten beantwoorden door studenten in plaats van 

door de begeleider. 
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 Het belang (wat, waarom en hoe) van interprofessioneel leren toelichten, om de bekendheid met 

andere perspectieven dan die van het beroep van de student te bevorderen; authentieke 

leersituaties zijn een effectieve manier hiervoor. 

 Autonomie bevorderende leeromgevingen stellen studenten in staat om verantwoordelijkheid te 

nemen, terwijl hun begeleiders de juiste hoeveelheid sturing bieden. 

 Onderdompeling in IPE en IPC biedt studenten de ervaring om, in contact met patiënten, als 

professional te functioneren. De aanwezigheid van andere studenten maakt het stellen van 

vragen natuurlijker, terwijl de begeleiders functioneren als rolmodellen en bronnen van 

informatie en steun. 

 Het betrekken van professionals bij het verzorgen van IPE biedt hen de kans om zelf 

interprofessionele verbondenheid te ervaren en biedt deze professionals inzicht hoe de 

werkprocessen van andere professies verlopen. 

 Een structuur voor klinisch redeneren biedt studenten een format om gegevens over de patiënt 

te verzamelen en de informatie te presenteren die nodig is voor de interprofessionele klinische 

besluitvorming. Voor de begeleiders biedt de structuur een raamwerk voor hun sturing van de 

leerprocessen. 

 

Deze onderzoeksresultaten ondersteunen duidelijk de cruciale plaats van klinisch redeneren in 

zorgcurricula. Vervolgens worden in hoofdstuk 6 de praktische gevolgen beschreven van de zeven 

kenmerken van IPE en het belang van klinisch redeneren bij de ontwikkeling of evaluatie van 

interprofessioneel opleiden. Reflecterend op de sterktes en beperkingen van het proefschrift komen 

verdere onderzoeksvragen en suggesties voor het gebruik van de bevindingen in dit proefschrift aan 

de orde. 
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