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Samenvatting 

Het doel van dit proefschrift was om de kennis over en het begrip van motivatie van medisch 

specialisten voor de medische praktijk en professionele ontwikkeling te vergroten. In 

overeenstemming met dit doel zijn in dit proefschrift verschillende onderwerpen behandeld, 

variërend van motivatie als afhankelijk en onafhankelijke variabele, de dynamiek van motivatie 

en associaties tussen psychologische basisbehoeften, motivatie en resultaten zoals welzijn en 

levenslang leren/professionele ontwikkeling. Zowel kwantitatieve als kwalitatieve 

onderzoeksmethoden zijn hiervoor gebruikt.  

Hoofdstuk 1 
De introductie geeft de rationaal voor het onderzoek dat is uitgevoerd. Het hoofdstuk start met 

een korte uitleg over de begrippen continue educatie (CE), continue professionele ontwikkeling 

(CPD), levenslang leren en de ontwikkeling van CE en CPD. Een overzicht van onderzoek naar 

motivatie onder zorgprofessionals laat zien dat carrière motivatie, baan tevredenheid en stress 

de thema’s zijn die voornamelijk beschreven worden onder medisch specialisten. Motivatie voor 

de medische praktijk blijkt niet onderzocht. Motivatie is het sleutelbegrip in dit proefschrift en 

wordt beschreven vanuit het perspectief van de Self-Determination Theory (SDT). Deze theorie 

beschrijft dat autonome motivatie ontstaat vanuit de persoon zelf of wordt onderschreven door 

de persoon en het is het meest ideale of gewenste type motivatie. Gecontroleerde motivatie 

vloeit voort uit interne en externe druk. Voor autonome motivatie moet aan drie psychologische 

basis behoeften worden voldaan, namelijk autonomie, competentie en verbondenheid. Een 

hiërarchisch motivatiemodel bestaat uit drie niveaus: globaal, contextueel en situationeel. Op 

globaal niveau heeft een individu een algemene motivatie-oriëntatie ontwikkeld. Op 

contextueel niveau heeft een individu een motivatie ontwikkeld voor elke levenscontext (zoals 

opleiding, werk, vrije tijd en interpersoonlijke relaties). Situationele motivatie verwijst naar de 

motivatie op een bepaald moment of in een bepaalde situatie. De onderbouwing voor het 

gebruik van SDT wordt beschreven. De wetenschappelijke onderbouwing voor het belang van 

autonome motivatie voor werk en CPD bij medisch specialisten wordt besproken. Om medisch 

specialisten te ondersteunen om de prestaties op het optimale niveau te houden, moeten 

optimale uitdagingen worden geboden. Daarom worden het Goldilocks-principe en de 

concepten veerkracht en coping besproken. De introductie sluit af met een algemene 

probleemstelling, de doelen en de onderzoeksvragen en het onderzoek paradigma, gevolgd 

door een overzicht van de hoofdstukken in het proefschrift.  
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Hoofdstuk 2 
Dit hoofdstuk beschrijft een verkennend onderzoek dat tot doel had te bepalen of medisch 

specialisten verschillende motivatieprofielen hebben en of deze profielen verschillen in 

motivatie voor continue professionele ontwikkeling voorspellen. In deze studie is een vragenlijst 

onder 193 (responspercentage 12,2%) medisch specialisten werkend in vijf ziekenhuizen in 

Nederland verstuurd. Er is gekeken of de kwaliteit van motivatie tussen de specialisten verband 

hield met demografische kenmerken. Door het uitvoeren van een K-means clusteranalyse 

werden vier motivatieprofielen geïdentificeerd: 1) HAMC-profiel (voor hoge autonome en matige 

gecontroleerde motivatie), 2) MAMC-profiel (voor matige autonome en matige gecontroleerde 

motivatie), 3) MALC-profiel (voor matige autonome en lage gecontroleerde motivatie), 4) HALC-

profiel (voor hoge autonome en lage gecontroleerde motivatie). De profielen zijn gebaseerd op 

de combinatie van AM en CM in de specialisten. SDT onderschrijft een hoog autonoom en laag 

gecontroleerd motivatie profiel als het profiel dat wordt geassocieerd met de beste leer-, 

prestatie- en welzijnsresultaten. In deze studie hadden de profielen met een hoge score op AM 

een positieve associatie met motivatie voor continue professionele ontwikkeling. De meeste 

vrouwen (29,8%), specialisten werkend in een academisch ziekenhuis (39,2%) en specialisten 

met een chirurgisch specialisme (36,7%) waren vertegenwoordigd in het HALC-profiel. Er moet 

rekening gehouden worden met deze vier motivatieprofielen bij het ontwerpen van CPD-vormen 

om AM en continue leren bij medisch specialisten te stimuleren.  

Hoofdstuk 3 
In dit hoofdstuk wordt een kwantitatieve studie gepresenteerd, uitgevoerd in vijf ziekenhuizen, 

waarin de relaties of associaties tussen werkmotivatie (AM en CM), motivatie voor continue leren 

en de psychologische basis behoeften autonomie, competentie en verbondenheid worden 

onderzocht. Op basis van eerdere literatuur en theorie hebben we een model verondersteld. 

Structural equation modelling analyse werd gebruikt als de analytische benadering om 

significante associaties te ontdekken tussen de psychologische basis behoeften en motivatie 

voor continue leren. Een totaal van 193 (12,2%) medisch specialisten vulden een online 

vragenlijst in waarin autonomie, competentie en verbondenheid, werkmotivatie en motivatie 

voor continue leren werden gemeten, evenals demografische gegevens. Tevredenheid over het 

vervullen van de autonomie behoefte werd positief geassocieerd met autonome werkmotivatie 

dat positief werd geassocieerd met motivatie voor continue leren. Het vervullen van de 

competentie behoefte en leeftijd waren negatief geassocieerd met gecontroleerde 

werkmotivatie. Tevredenheid over het vervullen van de competentie behoefte was ook positief 

gerelateerd aan motivatie voor continue leren. Er werden geen significante associaties 

gevonden voor verbondenheid. De Self-determination theorie stelt dat vervulling van 
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autonomie, competentie en verbondenheid noodzakelijk is voor autonome motivatie. Voor 

specialisten lijkt autonomie erg belangrijk te zijn voor de autonome werkmotivatie en dus ook 

voor de motivatie voor continue leren. Helaas worden regels en wetgeving steeds dominanter in 

de gezondheidszorg en dit kan de autonomie van de specialisten verminderen. Voor het hebben 

van autonome werkmotivatie moeten medisch specialisten zich autonoom voelen in hun werk.  

Hoofdstuk 4 
Dit hoofdstuk presenteert een kwalitatieve pilot studie met als doel het identificeren van 

factoren die van invloed zijn op de situationele motivatie van medisch specialisten tijdens een 

werkdag. Hiervoor werden zes medisch specialisten elk voor één dag geobserveerd en aan het 

einde van de dag geïnterviewd. Door middel van selectieve codering, iteratieve discussie en 

consensus werden thema’s geïdentificeerd. Drie thema’s bleken invloed te hebben op de 

motivatie van de specialisten. Het werken met collega’s kan een positieve of negatieve invloed 

hebben op de motivatie. Specialisten voelden verbondenheid en een positieve invloed op 

motivatie wanneer collega’s bereid zijn om voor elkaar in te vallen. Slechte communicatie 

tussen collega’s vermindert gevoelens van verbondenheid en heeft een negatieve invloed op 

motivatie. Het hebben van controle over het eigen programma heeft een positieve invloed op 

motivatie door gevoelens van autonomie. Technische problemen hebben een negatieve invloed 

op motivatie. Aanvankelijk kunnen deze problemen irritant zijn, maar als ze blijven bestaan 

worden deze problemen een factor die negatief van invloed is op motivatie. Inzicht in de 

factoren die de motivatie van een specialist beïnvloeden, biedt de mogelijkheid om de best 

mogelijke werk omgeving voor specialisten te creëren met een positieve invloed op de 

situationele motivatie. Op de langere termijn kan dit van positieve invloed zijn op de contextuele 

motivatie (algemene motivatie voor hun praktijk) en professionele ontwikkeling van medisch 

specialisten. Naar verwachting zal dit de kwaliteit van de geleverde gezondheidszorg ten goede 

komen. Factoren die gevoelens van autonomie en verbondenheid veroorzaken en stimuleren 

hebben een positieve invloed op de situationele motivatie van een medisch specialist en dit kan 

vervolgens de contextuele motivatie van de specialist verbeteren. Een motiverende 

werkomgeving voor medisch specialisten is een omgeving waarin ze zich autonoom en 

verbonden met hun collega’s voelen en waar ze minimale hinder ondervinden van technische 

problemen.  

Naast het beantwoorden van de onderzoeksvraag bood deze pilot studie ons de mogelijkheid 

om de opzet van het volledige onderzoek te testen. In de bijlage van dit hoofdstuk worden de 

wijzigingen besproken die in dit ontwerp zijn aangebracht voor de grotere onderzoeken die 

worden beschreven in hoofdstuk 5 en 6.  
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Hoofdstuk 5 
Dit hoofdstuk rapporteert over een kwalitatief onderzoek naar de factoren die de motivatie van 

medisch specialisten voor de praktijk beïnvloeden en naar de wisselwerking tussen situationele 

en contextuele motivatie. Tweeëntwintig medisch specialisten van verschillende specialismen 

en drie ziekenhuizen in Nederland hebben een motivatievragenlijst ingevuld, waarna ze twee 

dagen zijn geobserveerd met aan het einde van de tweede dag een semigestructureerd 

interview. Specialisten scoorden hoog op autonome motivatie (5,6 op een Likert-schaal van 7). 

Van de zes thema’s die stimulerend of belemmerend voor motivatie bleken te zijn, was de 

combinatie van patiëntenzorg en onderwijs de belangrijkste en meest stimulerende. Deze 

combinatie vervult alle drie de psychologische basis behoeften tegelijkertijd. Factoren die de 

motivatie belemmeren door frustratie van autonomie en competentie zijn: technische 

problemen, niet-coöperatieve collega’s en geen controle over de eigen planning hebben 

(bijvoorbeeld vanwege administratieve taken). Uit de interviews blijkt dat het vervullen van de 

verbondenheid ervoor zorgt dat autonome motivatie op contextueel niveau behouden kan 

worden. Autonomie, competentie en verbondenheid zijn belangrijk voor de situationele 

motivatie van medisch specialisten. Versnippering van de medische praktijk en efficiëntie-

oriëntatie van het gezondheidszorgsysteem maakt het moeilijk om deze behoeften te vervullen. 

Wanneer factoren die de situationele motivatie negatief beïnvloeden voortdurend aanwezig 

blijven kan dit de contextuele motivatie belemmeren. De resultaten laten zien dat factoren die 

de motivatie negatief beïnvloeden voornamelijk taken en organisatieprocessen zijn die afleiden 

van de patiëntenzorg. Als de werkomgeving van medisch specialisten is geoptimaliseerd voor 

het onderhouden en stimuleren van autonome motivatie en het welzijn van specialisten en het 

welzijn van specialisten kan dit kwaliteit van de zorg verbeteren.  

Hoofdstuk 6 

In de kwalitatieve studie in dit hoofdstuk was het doel om te begrijpen hoe medisch specialisten 

omgaan met stressoren tijdens hun dagelijkse werk door het verband te onderzoeken tussen 

factoren die de motivatie negatief beïnvloeden en het omgaan met stressoren door de vervulling 

van de psychologische basis behoeften. Deze studie werd uitgevoerd in een ziekenhuis in 

Boston, de Verenigde Staten, met een constructivistische benadering waarin kennis wordt 

geconstrueerd door de interactie tussen de onderzoeker en de onderzochte. Twaalf specialisten 

uit verschillende disciplines werden twee dagen geobserveerd, een standaard gevalideerde 

werkmotivatie vragenlijst werd ingevuld en gebruikt voor triangulatie van de data. Na elke 

observatie dag werden de deelnemers gevraagd een grafiek te tekenen van hun motivatieniveau 

gedurende deze dag. De grafiek werd gebruikt voor stimulated recall tijdens de 

semigestructureerde interviews die aan het einde van de tweede observatie dag werden 
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afgenomen. Door selectieve codering en iteratieve discussie kwam het onderzoeksteam tot een 

consensus over de thema’s. Medisch specialisten construeren verschillende coping verhalen om 

het hoofd te bieden aan een situatie die als stressvol wordt ervaren of met een negatieve invloed 

op de motivatie. Als eerste is het coping-verhaal van acceptatie gevonden dat betrekking heeft 

op de vervulling van autonomie. Hierin zien specialisten voor zichzelf geen actieve rol in het 

veranderen van de situatie of het systeem. Demotiverende factoren worden als vaststaand feit 

beschouwd; ze worden geaccepteerd als onderdeel van de professionele realiteit. Als tweede 

heeft het coping-verhaal van herstel van autonomie ook betrekking op het vervullen van de 

autonomie. Door te proberen een evenwicht te vinden in wat er moet gebeuren en de tijd 

hebben om dit op de juiste manier te doen, proberen specialisten actief controle te krijgen over 

hun taken en dagelijkse planning. Het derde coping-verhaal van relaties kan worden gekoppeld 

aan de vervulling van verbondenheid. Specialisten geven aan dat er behoefte is aan meer 

ondersteuning en verbondenheid, maar dat het moeilijk is om een manier te vinden om dit te 

organiseren. Daarom bieden de ondersteuning die specialisten ontvangen en de relaties die ze 

hebben in het privé leven hen enige veerkracht om het hoofd te bieden aan de dagelijkse 

stressfactoren die ze ervaren in hun werk. Autonomie en verbondenheid werken als coping-

mechanismen om, om te gaan met momenten van druk, overvraging of moeilijkheid. Door deze 

coping-verhalen te construeren kunnen specialisten omgaan met de stressoren en factoren die 

hun motivatie negatief beïnvloeden. Deze coping-mechanismen kunnen bewust of onbewust 

worden gebruikt en zorgen ervoor dat problemen tijdelijk acceptabel zijn en dat op langere 

termijn de motivatie voor de medische praktijk kan worden behouden.  

Hoofdstuk 7 
Dit hoofdstuk bevat een algemene discussie over de bevindingen in dit proefschrift. Het 

beschrijft de motivatie voor de medische praktijk van de medisch specialisten en de 

onderliggende mechanismen van factoren die de motivatie van specialisten beïnvloeden. 

Daarnaast wordt beschreven hoe specialisten om zouden kunnen gaan met de factoren die in dit 

proefschrift zijn geïdentificeerd en wordt dieper ingegaan op de implicaties. De bevindingen 

laten zien dat de motivatie van specialisten van goede kwaliteit is ondanks het aantal factoren 

dat hun motivatie negatief beïnvloedt. Dit proefschrift belicht de problemen waarmee medisch 

specialisten dagelijks worden geconfronteerd in hun streven om optimaal te presteren. Er zijn 

drie coping-verhalen gevonden die specialisten construeren wanneer ze proberen de factoren 

die de motivatie negatief beïnvloeden het hoofd te bieden. Twee coping-verhalen over het 

vervullen van autonomie en één coping verhaal over het vervullen van verbondenheid. Verder 

geeft dit hoofdstuk een conclusie en de sterke punten van dit proefschrift zoals het gebruik van 

een sterk theoretisch kader en zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden om de 
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onderzoeksvragen te beantwoorden. Een voorbeeld van de beperkingen is de lage respons in de 

kwantitatieve studies. Aanbevelingen worden verstrekt op organisatieniveau (d.w.z. meer op 

maat gemaakte CPD trajecten), afdelingsniveau (d.w.z. administratieve taken van specialisten 

overdragen aan assistenten) en op individueel niveau (d.w.z. van elkaars ervaringen leren). 

Tenslotte worden gebieden voor toekomstig onderzoek beschreven zoals interventies, als team 

werken (samenwerken) en het perspectief van de patiënt.  

Met dit proefschrift verwachten we een bijdrage te  hebben geleverd aan de discussie over het 

welzijn van medisch specialisten en ziekenhuisraden en andere belanghebbenden inzicht te 

geven in het creëren van de beste omgeving voor specialisten om in te werken. We streven ook 

naar het creëren van bewustzijn onder medisch specialisten voor de psychologische basis 

behoeften en te helpen bij het omgaan met factoren die hun motivatie negatief beïnvloeden. 

Het behouden van de motivatie van medisch specialisten voor de medische praktijk zal een 

cultuur van optimale prestaties bevorderen die CPD, het welzijn van specialisten en uiteindelijk 

de kwaliteit van de gezondheidszorg ten goede komt.   
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