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VOORWOORD 
2018 Terugblik op een jaar van beweging 

Dank voor uw interesse in ons jaarverslag. Graag nemen we u weer mee in een 
terugblik op een voorbij jaar. 2018 was voor ons een goed jaar, dankzij en ook 
ondanks de vele veranderingen die we hebben doorgemaakt. U leest er in dit 
jaarverslag over. Onveranderd bleef en blijft onze ambitie om de best mogelijke zorg 
voor elke patiënt te helpen realiseren. Zoals u waarschijnlijk weet doen we dit door 
onze brainpower, energie en aandacht primair te richten op het functioneren en 
presteren van dokters.  

Ons wetenschappelijk succes werd in 2018 heel zichtbaar door drie promoties. 
Milou Silkens (thema: opleidingsklimaat), Alina Smirnova (thema: relatie 
opleidingsklimaat & kwaliteit van zorg) en Joost van den Berg (thema: bevlogenheid 
in het medisch onderwijs) verdedigden hun proefschriften succesvol, Alina 
Smirnova zelfs cum laude. In dit jaarverslag leest u meer over hun studies. Het 
afronden van hun proefschriften betekende helaas ook dat we afscheid van hen als 
(fulltime) Professional Performance (PP) onderzoekers moesten nemen. Lees verder 
hoe het hun thans vergaat (spoiler alert: goed!). Gelukkig breidde ons 
onderzoeksteam met de komst van nieuwe promovenda Iris Jansen ook uit! 

Onze academische omgeving verplaatsten we in 2018 naar de afdeling Medische 
Psychologie. Sinds 1 april vormen we binnen deze afdeling de nieuwe 
onderzoekslijn Professional Performance & Compassionate Care. Gezamenlijke 
(onderzoeks)activiteiten zijn direct gestart. We danken onze nieuwe collega’s voor 
het warme welkom! 

De onderzoeksgroep heeft de aansluiting bij de praktijk van dokters hoog in het 
vaandel. Dit jaar werd dat onder meer zichtbaar in de organisatie van 2 symposia. 

Tijdens ‘De Dokter Kan Alles’ bespraken we de meerwaarde en uitdagingen voor 
dokters van het in de lucht houden van de verschillende professionele ballen. Extra 
bijzonder aan dit symposium was dat prof.dr. Maas Jan Heineman, sinds de start 
betrokken bij de PP onderzoeksgroep, uit handen van de locoburgemeester van 
Amsterdam een koninklijke onderscheiding ontving. Verrassing! 

Met het tweede symposium ‘Liever Leren dan (her)Registreren’ sloten we een 
meerjarig AMC-project af rondom de ontwikkeling en invoering van de nieuwe 
IFMS-eis (individueel Functioneren Medisch Specialist) voor specialisten. We zijn er 
trots op dat het AMC in deze koploper is onder de academische centra: er ligt een 
glashelder en ambitieus protocol, eigen specialisten zijn getraind tot professional 
development coaches en de eerste 100 specialisten hebben reeds een positief 
waarderend ontwikkelgesprek gevoerd. 

In 2018 continueerden we onze Masterdialogen. Lees en bekijk in dit verslag welke 
toppers uit de gezondheidszorg we in het AMC mochten verwelkomen. 

PP was in 2018 meer dan ooit zichtbaar in het buitenland. Naast onze bijdragen op 
congressen waren we genodigd in Thailand om een driedaagse onderwijscursus te 
verzorgen voor Thaise opleiders, en werden we door de Dutch Foundation for 
Postgraduate Medical Courses uitgezonden om aan de universiteiten van Jakarta en 
Surabaya les te geven. We kijken uit naar het vervolg op deze goede ervaringen. 
Verder was er ook business-as-usual. De bekende professional performance 
evaluaties – zoals SETQ, D-RECT, INCEPT – gingen gewoon door in 2018. Lees erover 
in dit verslag. Wat gelukkig nooit went en waar we blijvend dankbaar voor zijn is onze 
goede samenwerking met dokters, onderzoekers en studenten. Heel veel dank aan 
iedereen die ons inspireerde, met ons meedacht en met ons optrok! 

http://website.professionalperformanceonline.nl/
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PROFESSIONAL PERFORMANCE IN DE PRAKTIJK 
 

De PP onderzoeksgroep richt zich op de ondersteuning van het (steeds beter) 
functioneren van artsen. Zo faciliteren wij specialisten en AIOS in het verzamelen 
van professional performance informatie en ontwerpen we manieren en methoden 
om hun professionele ontwikkeling te bespreken. Het onderzoek dat we doen naar 
deze 'professional performance in de praktijk' brengen wij graag naar de 
buitenwereld toe: door middel van publicaties (zie volgend hoofdstuk), presentaties, 
dialogen en pers-optredens.  

Meet-en-verbetertools 
Het ontwikkelen van professional performance meet-en-verbetertools is één van de 
speerpunten van de onderzoeksgroep. In nauwe samenwerking met specialisten en 
AIOS zijn deze tools ontwikkeld om inzicht te verkrijgen in de performance van 
specialisten in hun rol als zorgverlener en als opleider. Hiermee ondersteunen we 
artsen in het leveren van een kwalitatief goede opleiding aan AIOS en het leveren 
van goede zorg aan patiënten. 

Kwaliteit van opleiding 
De tools gericht op de kwaliteit van opleiders en de opleiding zijn ook in 2018 weer 
veelvuldig gebruikt. De SETQ, D-RECT en de TeamQ maken al verscheidene jaren 
succesvol deel uit van het PP programma. Wederom hebben er in 2018 opleidingen 
gebruik gemaakt van één of meerdere Professional Performance Online (PPO) 
systemen. Zo kozen in totaal 101 afdelingen vanuit 25 instellingen voor de SETQ, 
waarbij er 1519 opleiders zijn geëvalueerd. Voor de D-RECT hebben 143 afdelingen 
hun leerklimaat laten evalueren, door 1358 AIOS. Verder hebben 45 opleiderteams in 
2018 voor de TeamQ gekozen, om zo de performance van de eigen opleidersgroep 
te evalueren. 

Kwaliteit van zorgverlening 
De evaluatiesystemen gericht op de kwaliteit van zorgverlening worden door steeds 
meer ziekenhuizen en specialisten in gebruik genomen. Het gebruik van de INCEPT (of 
Individueel Functioneren Medisch Specialist ‘IFMS’) is ook in 2018 groot, zo hebben in 
totaal 748 specialisten vanuit 20 ziekenhuizen zich laten evalueren door middel van 
de INCEPT. Deze specialisten hebben van 6149 collega’s feedback gekregen. De Quick 
Scan die gericht is op de onderlinge samenwerking binnen de vakgroep/maatschap (u 
mogelijk bekend vanuit de kwaliteitsvisitatie) werd dit jaar door 1 ziekenhuis ingezet. 
De Groepsmonitor©, waarbij er omgevingsfeedback voor maatschappen/vakgroepen 
wordt verzameld, werd door 13 ziekenhuizen en 82 afdelingen gebruikt in 2018. 

Internationalisering 
De SETQ Smart is de gemoderniseerde, internationale versie van de SETQ. De SETQ 
Smart is in 2016 gevalideerd voor de opleiding anesthesiologie. De SETQ Smart is 
beschikbaar in meerdere talen, waaronder Deens, Duits, Engels en 
Nederlands. In 2018 hebben 6 ziekenhuizen gebruik gemaakt van de SETQ Smart, 
waarvan 1 buitenlands ziekenhuis. 

http://website.professionalperformanceonline.nl/
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Deelname opleiding-gerelateerde PPO-evaluaties in 2017 en 2018 
Professional Performance evaluatiesystemengericht op de kwaliteit van opleiders/opleiding 

SETQ SETQ Smart D-RECT TeamQ 

Deelname zorg-gerelateerde PPO-evaluaties in 2017 en 2018 
Professional Performance evaluatiesystemengericht op de kwaliteit van zorgverlening 

INCEPT Quick Scan Groeps-monitor 

** Openstaande metingen uit 2018 zijn mogelijk niet opgenomen in bovenstaande cijfers. 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Instellingen 33 25 11 6 25 21 14 14 

Afdelingen 134 101 - - 204 143 45 45 

Opleiders 2076 1519 361 65 - - 462 566 

AIOS 1714 1075 271 33 3506 1358 - - 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Instellingen 17 20 2 1 5 13 

Afdelingen 157 169 2 1 18 82 

Specialisten 684 748 12 8 109 546 

Collega’s 5641 6149 - - 475 1727 
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Vitaliteit in de media 
Ook in 2018 was de vitaliteit van dokters een terugkerend thema. Begin dit jaar was 
Lenny Lases – vers gepromoveerd en AIOS chirurgie – aan het woord in ‘Het 
Nederlands Tijdschrift voor Heelkunde’. Lenny is ervan overtuigd dat het welzijn van 
artsen belangrijk is om optimaal te kunnen presteren. Ze deed onderzoek naar de 
factoren die van invloed zijn op het werkgerelateerde welzijn van AIOS en naar 
verbetermogelijkheden hiervan. Het ervaren van voldoende autonomie, de balans 
tussen ‘inspanning en beloning’ en de leer- en ontwikkelmogelijkheden van AIOS 
bleken belangrijke factoren. Voor AIOS is het belangrijk dat ze enige regie over de 
opleiding ervaren, dat komt het werkplezier en de baanbevlogenheid ten goede. 

Eén op de acht medisch specialisten zou burn-out gerelateerde klachten ervaren. Kiki 
Lombarts sprak samen met gynaecoloog Bertho Nieboer, in het radioprogramma 
‘spraakmakers’, over werkdruk en burn-out klachten bij medisch specialisten en de 
gevolgen hiervan voor de patiëntenzorg. Hoewel de cijfers van ervaren burn-out 
klachten hoog zijn onder artsen, is dit niet terug te zien in het ziekteverzuim. Dit is 
deels te verklaren door de cultuur onder artsen; dokters zijn slechte patiënten en 
melden zich niet snel ziek. Doorwerken met klachten heeft gevolgen voor de 
patiëntenzorg, zoals het stellen van slechtere diagnoses. Bertho en Kiki constateren 
echter een cultuuromslag. Er zijn tegenwoordig veel initiatieven om te werken aan 
vitaliteit en eigen fouten te bespreken. Vitaliteit zou de nieuwe norm moeten 
worden. De boodschap mag echter niet zijn dat het probleem bij het individu komt 
te liggen. 

Masterdialogen 
De Masterdialogen zijn prikkelende en leerzame bijeenkomsten waarin topexperts uit 
de Nederlandse gezondheidszorg worden uitgenodigd om hun visie op de drie pijlers 
van professional performance (excellentie, medemenselijkheid, rekenschap) te 
presenteren en met de aanwezigen te bespreken. De Masterdialogen zijn bedoeld 
om zorgprofessionals te inspireren de drie pijlers zichtbaar en merkbaar te maken 
in de dagelijkse praktijk. In 2018 organiseerden we zeven middagbijeenkomsten. De 
Masters van 2018 ziet u aangekondigd op de kleurrijke posters op de volgende 
pagina. De video-opnamen van de individuele bijeenkomsten zijn op onze website 
terug te kijken. Hieronder ziet u een korte impressie van de eerste 10 masterdialogen. 
Wij hopen de masterdialogen in 2019 te kunnen continueren. 

http://website.professionalperformanceonline.nl/
http://website.professionalperformanceonline.nl/wp-content/uploads/2018/03/Interview-Lenny-Lases_-NVvH-2018.pdf
https://www.nporadio1.nl/homepage/13326-burn-outklachten-onder-artsen-het-zit-niet-in-de-beroepscultuur-om-ziek-te-zijn
https://website.professionalperformanceonline.nl/pp-in-de-praktijk/masterdialoog/vorige-masterdialogen/
https://www.youtube.com/watch?v=yIo1U_cxYxk
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Symposia
In 2018 organiseerde de onderzoeksgroep twee symposia. 

Het symposium de ‘De Dokter Kan Alles?!’ organiseerden we naar aanleiding van 
de afronding van het promotieonderzoek van Joost van den Berg. Het symposium 
ging, evenals het promotieonderzoek van Joost, over de wisselwerking tussen de 
professionele rollen die dokters vervullen. We bespraken hoe dokters hun rol als 
zorgverlener, opleider en onderzoeker met elkaar combineren. Een van keynote 
sprekers, Prof.dr. Maas Jan Heineman, werd tijdens het symposium verrast door de 
komst van de locoburgemeester van Amsterdam, die hem een koninklijke 
onderscheiding kwam opspelden voor zijn grote bijdragen en verdiensten aan de 
kwaliteit van zorg en opleidingen. 

Het symposium ‘Liever Leren dan (her)Registreren’ stond in het teken van 
veranderende maatschappelijke eisen die we aan medisch specialisten stellen en de 
regelgeving die daarbij komt kijken. Elke medisch specialist moet kritisch kijken naar 
het eigen functioneren (IFMS) en hier bewijs van afgeven voor zijn of haar 
herregistratie. Tijdens het symposium bespraken we hoe deze nieuwe eis kan 
bijdragen aan het (levenslang) leren van de medisch specialist. 

IFMS 
Het AMC kan zich koploper noemen als het gaat over de ontwikkeling en 
implementatie van een IFMS systeem voor academisch specialisten. Eind 2018 hebben 
we bereikt dat er een helder en ambitieus IFMS protocol is, er een goede IFMS training 
is ontwikkeld in samenwerking met psycholoog drs. Annemiek Nooteboom, een groep 
AMC specialisten is opgeleid tot professional development coach, en dat inmiddels 
ruim 100 specialisten een ontwikkelgesprek met één van deze coaches heeft 
gevoerd. Zoals het een academisch centrum betaamt hebben we onze opzet 
geëvalueerd. We zijn verheugd dat het IFMS project in de ogen van de deelnemende 
specialisten zeer positief is ontvangen. 

Around the globe 
Vanuit het buitenland was er belangstelling en interesse voor onze performance 
expertise. Op uitnodiging van de Thaise overheid verzorgden drie PP onderzoekers 
een driedaagse training over het meten en verbeteren van de medische 
vervolgopleiding. Silkens, Boerebach en Lombarts reisden af naar Bangkok. 
Op uitnodiging van de Dutch Foundation for Postgraduate Medical Courses werden 
Silkens en Lombarts gefaciliteerd om aan de universiteiten van Jakarta en Surabaya les 
te geven over medisch onderwijs en opleiden. Mede dankzij onze geweldige gastheer 
prof.dr. Frans Moll en de samenwerking met de Maastrichtse collega's prof.dr Albert 
Scherpbier en prof.dr. Erik Driessen was de reis succesvol, leerzaam en buitengewoon 
plezierig. We kijken uit naar een mogelijk vervolg. 

http://website.professionalperformanceonline.nl/
http://website.professionalperformanceonline.nl/pp-in-de-praktijk/symposium-de-dokter-kan-alles/
http://website.professionalperformanceonline.nl/pp-in-de-praktijk/symposium-liever-leren-dan-herregistreren/
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Professional Performance Onderzoek 

In dit hoofdstuk leest u over het onderzoek dat we in 2018 afrondden en 
publiceerden. Kort en krachtig gezegd richt het PP onderzoek zich op het 
functioneren en presteren van medisch specialisten in hun diverse professionele 
rollen. We zijn apetrots op het verschijnen van maar liefst drie proefschriften. Klik op 
de afbeelding(en) als u ze meteen wilt inzien! 

>> Milou Silkens. New perspectives on learning climates in postgraduate medical 
education. Dissertatie UvA. Februari 2018. Promotieteam: Prof.dr. Kiki 
Lombarts (UvA), Prof.dr. Onyi Arah (UCLA, USA), Prof.dr. Albert Scherpbier 
(UM) & Prof.dr. Maas Jan Heineman (UvA). 

>> Alina Smirnova. Unpacking quality in residency training and health care 
delivery. Dissertatie UM. April 2018. Promotieteam: Prof.dr. Cees van der 
Vleuten (UM), Prof.dr. Kiki Lombarts (UvA), Prof.dr. Onyi Arah (UCLA, USA) & Dr. 
Renée Stalmeijer (UM). 

>> Joost van den Berg. Work engagement in medical education. Dissertatie UvA. 
September 2018. Promotieteam: Prof.dr. Kiki Lombarts, Prof.dr. Debbie 
Jaarsma (RUG), Prof.dr. Albert Scherpbier (UM) & Dr. Christel Verberg (Univ 
Leiden). 

Beschouwing: professional performance in perspectief 
‘Wat is er met de dokter gebeurd?’. In dit boek schreef Kiki Lombarts een 
beschouwend hoofdstuk over het functioneren van artsen in een samenleving die 
verzakelijkt, versnelt en verhardt. 

>> Vertrouwen in de Dokter. Professional performance in tijden van 
verzakelijking, versnelling en verharding. In: BGM van Engelen, GJ van der Wilt 
en M Levi (Red.). Wat is er met de dokter gebeurd? Bohn Stafleu van Loghum, 
onderdeel van Springer Nature, 2018. 

http://website.professionalperformanceonline.nl/
http://website.professionalperformanceonline.nl/wp-content/uploads/2018/08/ProefschriftJvdBerg.pdf
http://website.professionalperformanceonline.nl/wp-content/uploads/2018/04/Alina-Smirnova-Unpacking-Quality-in-Residency-Training-and-Health-Care-Delivery.pdf
http://website.professionalperformanceonline.nl/wp-content/uploads/2018/01/Thesis_MilouSilkens.pdf
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Overzicht van performance studies 
Het functioneren en presteren van artsen, hun professional performance, is een 
breed onderzoeksterrein. Accenten in het onderzoek kunnen jaarlijks verschuiven. 
Wat blijft is onze fascinatie voor het hoe, wat en waarom van artsen in relatie tot 
het bieden van goede patiëntenzorg. Dit jaar rapporten we over onze studies onder 
de thema’s: performance meten, reflectie, welzijn van artsen en opleidingsklimaat en 
patiëntenzorg. Hieronder ons (lopende) onderzoek op een rijtje. 

Performance meten 
Al jaren ontwikkelen we instrumenten (vragenlijsten) om de professional 
performance van artsen te meten. De kwaliteit van de vragenlijsten is continu 
onderwerp van onderzoek en monitoring in zogenaamde validatiestudies. De ‘sociale 
thermometers’ moeten immers getoetst worden op begrip, relevantie en gebruik 
in een aan verandering onderhevige context. Van der Meulen et al. rondden 
succesvol een grote systematische literatuur review af naar het validiteitsbewijs van 
vragenlijsten voor de evaluatie van artsen in hun rollen als zorgverlener, opleider 
en onderzoeker. Mocht u vragen hebben over de validiteit van beschikbare 
vragenlijsten – waaronder die van ons – voor het meten van de performance van 
artsen, raadpleeg dan dit overzicht. 

In de categorie ‘meten van performance’ keken Debets et al. naar de responsschalen 
van de SETQ vragenlijst. AIOS lieten eerder weten dat ze het lastig vonden om de 
kwaliteitsverschillen tussen opleiders goed uit te drukken op een 5-punts Likert 
schaal. Debets et al. onderzochten daarom wat er gebeurt met de sensitiviteit 
van de antwoorden als in plaats van een 5-puntsschaal een 7-puntsschaal zou 
worden gebruikt. Het antwoord is binnenkort te lezen. Spoiler alert: overschakelen 
naar een 7-puntsschaal biedt meer ruimte voor nuance en voorziet opleiders van 
meer specifieke feedback op hun opleiderskwaliteiten. 

>> Debets M, Scheepers R, Boerebach B, Arah O, Lombarts K. Improving the 
sensitivity of faculty’s teaching performance evaluations by switching from 
five-point to seven-point response scales. (submitted). 

>> Van der Meulen M, Smirnova A, Heeneman S, oude Egbrink M, van der Vleuten 
C, Lombarts K. Exploring validity evidence associated with questionnaire- 
based tools for physicians’ professional performance assessment: a 
systematic review. Acad Med. (in press). 

Reflectie 
Goed blijven functioneren of steeds beter worden vergt van artsen dat zij reflecteren 
op hun performance. Onder het mom van ‘gij zult reflecteren’ wordt dit in wet- en 
regelgeving zelfs geëist van specialisten. Wat dit reflecteren in de beleving van artsen 
behelst was de vraag waarover Bindels et al. zich bogen met behulp van interviews 
met specialisten. In de resultaten leest u over ‘fuzziness’, de dynamische dialoog en 
het belang van psychologische veiligheid. 

Het belang van psychologische veiligheid voor het levenslang leren in de praktijk en 
het delen van kennis met peers werd ook onderstreept door de studie van Scheepers 
en collega’s. In deze studie werd bekeken of het ervaren van psychologische veiligheid 
ook gerelateerd was aan het daadwerkelijk ontvangen van meer positieve en 
opbouwende feedback van peers. Het snelle antwoord is ‘ja’. Voor de details lees de 
hele studie!  

>> Bindels E, Verberg C, Scherpbier A, Heeneman S, Lombarts K. Reflection 
revisited: how physicians conceptualize and experience reflection in 
professional practice - a qualitative study. BMC Med Educ. 2018 May 
11;18(1):105. 

>> Scheepers R, van den Goor M, Arah O, Heineman M, Lombarts K. Physicians' 
perceptions of psychological safety and peer performance feedback. J Contin 
Educ Health Prof. 2018 Oct 16. 

http://website.professionalperformanceonline.nl/
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Het welzijn van artsen is ‘hot’, ook binnen onze ondergroepsgroep. Meerdere 
onderzoekers diepten dit onderwerp verder uit, nuanceerden het en voegden 
nieuwe kennis toe. 

Debets et al. rapporteerden over de ontwikkeling en implementatie van een 
vitaliteitsprogramma dat eerder werd aangeboden aan medisch specialisten en 
AIOS. De uitkomsten van dit programma waren overigens positief: artsen gaven 
aan het programma als helpend te ervaren en vonden het toepasbaar in de 
medische praktijk. Lases et al. focusten in hun onderzoek op het welzijn van AIOS. 
Sleutelwoorden voor deze groep artsen zijn ‘balans tussen inspanning en beloning’ 
en het ‘ervaren van autonomie’. Van den Berg et al. bestudeerden de 
werkbevlogenheid van artsen; bevlogenheid kan bescherming bieden tegen burn-
out en is om die reden interessant en relevant. Van den Berg en collega’s keken verder 
naar wat klinisch opleiders zelf doen om hun bevlogenheid een boost te geven, 
job crafting genaamd. 

Aangezien het energie vergt om in de praktijk daadwerkelijk over te gaan tot job 
crafting, is aanmoediging en sociale steun noodzakelijk. Het belang van faculty 
development programma’s wordt om die reden onderstreept. 

>> Debets M, Lombarts K, Hugenholtz N, Scheepers R. Development and pilot 
of a well-being program for hospital-based physicians. (submitted). 

>> Lases L, Slootweg I, Pierik E, Heineman E, Lombarts K. Efforts, rewards and 
professional autonomy determine residents' experienced well-being. Adv 
Health Sci Educ Theory Pract. 2018 Aug 7. 

>> Van den Berg J, Verberg C, Scherpbier A, Jaarsma D, Arah O, Lombarts K. 
Faculty's work engagement in patient care: impact on job crafting of the 
teacher tasks. BMC Med Educ. 2018 (in press). 

>> Van den Berg J, Lombarts K. The struggle to support the transition to medical 
educator. Med Educ. 2018 Feb;52(2):145-147. 

Opleidingsklimaat en patiëntenzorg 
Het opleidingsklimaat binnen de medisch specialistische opleidingen heeft al jaren onze 
aandacht vanwege de (vermeende) relatie met zowel de kwaliteit van de opleiding als 
met de kwaliteit van de patiëntenzorg. Silkens en Smirnova maakten het 
opleidingsklimaat beiden tot onderwerp van hun promotietraject, en rondden in 2018 
hun wetenschappelijk werk af (zie hierboven). Gegrepen door het onderwerp 
continueerde Smirnova de zoektocht naar de relatie tussen opleiding en de kwaliteit 
van geleverde zorg; samen met internationale experts schreef zij hierover een 
belangrijke en kritische beschouwing. Onderaan deze alinea noteren we ook enkele 
andere in 2018 gepubliceerde parels. Zoals het gaat in de wetenschap roept het 
beantwoorden van een vraag, nieuwe vragen op. Promovenda Iris Jansen (zie verder) 
zet het onderzoek naar het opleidingsklimaat voort. 

>> Smirnova A, Arah O, Stalmeijer R, Lombarts K, van der Vleuten C. The 
association between residency learning climate and inpatient care experience 
in clinical teaching departments in the Netherlands. Acad Med. 2018 Oct 16. 

>> Silkens M, Arah O, Wagner C, Scherpbier A, Heineman M, Lombarts K. The 
Relationship Between the Learning and Patient Safety Climates of Clinical 
Departments and Residents' Patient Safety Behaviors. Acad Med. 2018 
Sep;93(9):1374-1380. 

>> Smirnova A, Sebok-Syer S, Chahine S, Kalet A, TamblynR, Lombarts,  
K, van der Vleuten C, Schumacher D. Playing Darts with Spaghetti: Overcoming 
the Challenges of Defining and Using Clinical Performance Measures in 
Graduate Medical Education. Acad Med. (in press) 

Welzijn van artsen 

http://website.professionalperformanceonline.nl/
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ONDERZOEKSGROEP PROFESSIONAL PERFORMANCE 

 Kiki Lombarts 

Kiki is hoogleraar Professional Performance aan de Faculteit der 
Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA). Ze leidt 
als principal investigator de PP onderzoeksgroep en is de begeleider 
van de PP promovendi. Kiki heeft een uitgebreid (inter)nationaal 
netwerk en is veelgevraagd spreker op congressen. Daarnaast is ze lid 

van de Raad van Toezicht van het Amphia Ziekenhuis, lid van de ZonMw 
programmacommissie van het Kennisprogramma Gender en Gezondheid, voorzitter 
van de AMC Opleidingscommissie Graduate School en covoorzitter van de 
Commissie Opleidingskwaliteit van het research institute Amsterdam Public 
Health (APH). 

Benjamin Boerebach 
In december 2014 verdedigde Benjamin zijn proefschrift 'Evaluating 
clinicians’ teaching performance'. In 2017 en 2018 was hij 
projectleider van de implementatie van IFMS in het AMC en 
organisator van de Masterdialogen. In 2019 start Benjamin een 
nieuwe uitdaging in het Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein. We 
wensen Benjamin succes en plezier op zijn nieuwe plek. 

Renée Scheepers 
Renée promoveerde in 2016 bij de PP groep en bleef daarna als post-
doc onderzoeker en stafadviseur. In augustus 2018 maakte Renée de 
overstap naar de Erasmus School of Health Policy and Management 
waar ze als universitair docent is begonnen. We wensen Renée alle 
succes in Rotterdam! 

Joost van den Berg 

Joost verdedigde dit jaar met succes zijn proefschrift getiteld: ‘Work 
engagement in medical education’. Joost is thans in opleiding tot 
internist in het Amsterdam UMC, locatie AMC. We zijn blij dat hij in 
onze buurt is gebleven en kijken uit naar voortzetting van de 
samenwerking. 

Milou Silkens 
Milou is in Maastricht opgeleid als gezondheidswetenschapper en is 
sinds 2013 één van de PP onderzoekers. In 2018 rondde zij haar 
promotietraject af en verdedigde ze haar proefschrift, genaamd ‘New 
perspectives on learning climates in postgraduate medical education’, 
succesvol. Milou blijft de PP onderzoeksgroep parttime versterken als 
wetenschappelijk onderzoeker. Haar onderzoek richt zich op het 

meten en verbeteren van het opleidingsklimaat en de relatie tussen het 
opleidingsklimaat en patiëntveiligheid. 

Alina Smirnova 
Alina Smirnova is aan de Universiteit van Toronto opgeleid als 
gezondheidswetenschapper, fysiologe en geneeskundige. Ze is sinds 
2013 één van de PP onderzoekers. In 2018 rondde ze haar 
promotietraject naar de relatie tussen het opleidingsklimaat van AIOS en 
de kwaliteit van patiëntenzorg cum laude af. Alina blijft middels 
diverse wetenschappelijke projecten verbonden aan de PP 

onderzoeksgroep, maar gaat zich voornamelijk richten op haar vervolgopleiding tot 
huisarts in Canada. 

Welzijn van artsen 
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Mirja van der Meulen 
Mirja is opgeleid tot onderwijskundige. Sinds juni 2015 is ze werkzaam 
bij de PP onderzoeksgroep. Haar formele aanstelling is bij de 
Universiteit Maastricht. Ze richt haar onderzoek op de validiteit van 
het (programmatisch) evalueren van het functioneren van medisch 
specialisten. Daarnaast is Mirja coördinator van het IFMS project in 
het Amsterdam UMC, locatie AMC. 

Elisa Bindels 
Elisa studeerde kunstgeschiedenis en klinische neuropsychologie. 
Sinds september 2015 werkt ze bij de PP onderzoeksgroep. Ze is 
geïnteresseerd in de impact van feedback op  het toekomstig 
functioneren van artsen en de rol van reflectieprocessen hierin. 
Daarnaast is Elisa coördinator van het IFMS project in het Amsterdam 
UMC, locatie AMC. Haar formele aanstelling is bij de Univ  Maastricht. 

Maarten Debets 
Maarten is sinds september 2016 werkzaam bij de PP 
onderzoeksgroep. Hij werkte in 2017 als junior-onderzoeker mee aan 
het project ‘Professionaliteit in Vitaliteit’, een vitaliteitsprogramma ter 
bevordering van het welzijn van artsen. Sinds oktober 2017 is hij als 
promovendus gestart. Hij is geïnteresseerd in de organisatie van (het 
collectief van) artsen in ziekenhuizen en hun performance. 

Iris Jansen 
Iris heeft een achtergrond als sociaal pedagogisch hulpverlener, 
waarna ze aan de Universiteit Utrecht haar master Sociologie 
behaalde. Sinds februari 2018 is zij werkzaam bij de PP 
onderzoeksgroep, waar ze onderzoek doet naar het opleidingsklimaat 
van arts-assistenten. Ze is breed geïnteresseerd in zorg en de interactie 
tussen organisaties, professionals en patiënten. 

Kirsten Dabekaussen 
Kirsten is sinds 2017 betrokken bij de PP onderzoeksgroep en is 
daarnaast bezig met haar opleiding tot basisarts in het UMCG. Haar 
onderzoek richt zich op attitudes en gedragingen van zorgprofessionals 
in relatie tot kwaliteit en veiligheid van zorg. Ze hoopt hiermee bij 
te dragen aan het zelfregulerend vermogen van zorgprofessionals en 
een nieuw perspectief te bieden op veiligheidsvraagstukken in de zorg. 

Renée Vermeulen 
Renée startte bij de PP onderzoeksgroep in 2018. In haar onderzoek 
richt ze zich op de kwaliteit van de promotieopleiding. Dit onderzoek 
voert ze uit in opdracht van en in samenwerking met de Graduate 
School van het AMC. Het doel van haar project is om een instrument 
te ontwikkelen om het ervaren leerklimaat van promovendi te meten 
en waar nodig te verbeteren. 

Guusje Bressers & Myra van den Goor 
Guusje en Myra besloten om met hun promotietrajecten te stoppen en namen 
in die rol afscheid van de PP onderzoeksgroep. Ze kozen beide voor  een andere 
carrière. Wij wensen Guusje en Myra veel succes met hun verdere loopbaan! 

Alumni (van links naar rechts)
Dr. Renée van der Leeuw 
Dr. Irene Slootweg  
Dr. Lenny Lases 

http://website.professionalperformanceonline.nl/


Ga naar website.professionalperformanceonline.nl 13 

De PP promovendi werken met vele experts samen. Voor de individuele studies 
nodigen we zo vaak als mogelijk specialisten en/of AOIS uit. Gelukkig krijgen we 
daarop louter positieve reacties. 

Voor de wetenschappelijke begeleiding van het onderzoek werkten we in 2018 
wederom zeer plezierig samen met de collega’s van verschillende universiteiten. De 
betrokken promotoren waren (en zijn veelal nog steeds) de hoogleraren Kiki 
Lombarts (AMC), Maas Jan Heineman (AMC), Onyebuchi Arah (UCLA, USA), Albert 
Scherpbier, Cees van der Vleuten, Mirijam Oude-Egbrink, Sylvia Heeneman (allen 
Universiteit Maastricht), Debbie Jaarsma, Erik Heineman (beide RUG) en de 
copromotoren Renee Scheepers (AMC, thans EUR), Milou Silkens (AMC), Renée 
Stalmeijer (UM) en Iris Wallenburg (EUR). 

Promovendi komen regelmatig bijeen in het kader van de Journal Club en er wordt 
jaarlijks een gezamenlijke dag gepland met de begeleiders en promovendi van 
Amsterdam en Maastricht. Tijdens de jaarlijkse NVMO promovendidag komen 
promovendi en (co)promotoren binnen het medisch onderwijs samen voor studie, 
uitwisseling en verdieping. 

Ondersteuning 
Bij onze nieuwe afdeling Medische Psychologie worden we deskundig ondersteund 
door Christine Henneman-Hoogeland. Zij was onder andere onmisbaar bij de 
coördinatie van de verhuizing van de onderzoeksgroep. Onze dank is groot! 

Goede gewoonte: de Heusden schrijfweek 
Ook in 2018 werkte de onderzoeksgroep een week ‘op locatie’ in Heusden. Inmiddels 
een ware traditie om intensief te werken en schrijven aan mooie studies, aan 
onderzoeksplannen en te reflecteren op het functioneren van de groep. De PP alumni 
sloten tijdens de Heusdenweek aan voor een gezamenlijk diner. Onyebuchi Arah was 
ook dit jaar weer uit Los Angeles over komen vliegen; zijn expertise en inspiratie 
waren zoals altijd onmisbaar voor een succesvolle Heusden schrijfweek. 

Wetenschappelijke samenwerking 
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Vooruitblik 2019 
Als u dit leest is 

 

2019 al van start gegaan. Een jaar vol nieuwe mogelijkheden 
en uitdagingen ligt voor ons. We hebben er zin in! We willen oogsten wat er is 
gezaaid en zullen vol aan de bak gaan om nieuwe projecten te kunnen starten. We 
kijken uit naar de verwachte promotie van Mirja van der Meulen en naar het 
opzetten, uitvoeren en publiceren van nieuwe studies. De onderzoeksthema’s het 
opleidingsklimaat; het organiseren, meten en verbeteren van de performance van 
artsen; vitaliteit en professionele attitudes van specialisten, alsook 
medemenselijkheid blijven onze aandacht vragen en krijgen. 

We zullen meer (systematisch) zichtbaar zijn in het aanbod van onderwijs, opleiding 
en het levenslang leren. De voorbereidingen voor bijdragen aan (onder andere) de 
leerlijn Professionele Ontwikkeling van de Bachelor opleiding geneeskunde, alsook 
aan het mentoraat van de Masterstudie geneeskunde zijn in volle gang. Verder gaan 
we met de collega’s van de medische vervolgopleidingen werken aan de vitaliteit 
van AIOS in aanvulling op het DOO (Discipline Overstijgend Onderwijs) 
cursusaanbod. En we blijven ons uiteraard richten op de continue verbetering van 
de performance van medisch specialisten. 

De veranderingen binnen de organisatie van het Amsterdam UMC zullen ook ons 
werk gaan beïnvloeden. Op de plank ligt een mooi en ambitieus plan voor de 
professionele ontwikkeling van de dokters, en andere zorgprofessionals, van onze 
beide locaties. Samen met collega en nieuwe vice-decaan prof.dr. Saskia 
Peerdeman willen we tenminste verder werken aan cruciale dossiers zoals 
samenwerking in teams, vitaliteit van artsen en de verdere implementatie van 
ontwikkelgesprekken. Daarnaast kijken we uit naar samenwerkingskansen met onze 
nieuwe collega’s van de afdeling Medische Psychologie. 

In 2019 zullen we verder werken aan de zogenaamd ‘softe kant’ van de 
performance van dokters, die wat ons betreft overigens keihard is als het gaat over 
excellente zorgverlening. We zetten op dit terrein al concrete stappen in het afgelopen 
jaar maar om echt tempo te kunnen maken ligt onze prioriteit dit jaar bij het zoeken 
van financiering voor het medemenselijkheidsonderzoek. Ondertussen gaat het 
denken en doen natuurlijk ‘gewoon’ door. 

Het is onze goede gewoonte om voor geïnteresseerden een symposium te 
organiseren. Ook dit jaar hebben we deze ambitie. Houd hiervoor vooral onze 
website in de gaten. Binnenkort wordt het trouwens nog leuker om daar eens rond te 
kijken want begin 2019 lanceren we onze nieuwe website! Naast de agenda van de 
groep zult u daar ook in één oogopslag onze publicaties, proefschriften en nieuwtjes 
vinden. 

Gelukkig blijft onderzoek een kwestie van samenwerken. Dat geldt in het bijzonder voor 
het praktijkgerichte professional performance onderzoek. U mag van ons verwachten 
dat we u blijven betrekken bij onze activiteiten, en u als eerste informeren over onze 
wetenschappelijke bevindingen. 

Heel graag tot in 2019, in levenden lijve en digitaal op onze website of twitter 
@PPO_Online. Tot spoedig! 

http://website.professionalperformanceonline.nl/
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BIJLAGEN 
Overzicht van 

 

wetenschappelijke activiteiten 

Promotiecommissies en opposities (Prof. Lombarts) 
>> Witjes S. Improving activities and satisfaction of younger osteoarthritis 

patients after knee arthroplasty and osteotomy - a patient tailored 
approach. University of Amsterdam, 21 december. 

>> Helmerhorst G. Pain Relief after Musculoskeletal Trauma. University of 
Amsterdam, 17 mei. 

>> Weenink J. Back on Track. Addressing Poor Performance of Healthcare 
Professionals. Radboud University, 16 april. 

>> Borgonjen R. The perfect guideline: an utopia? University of Amsterdam, 9 
mei. 

Begeleiding stagaires 
>> Jaspers F. University of Amsterdam: Geneeskunde. The parttime medical 

student. 
>> Wessels M. UU: Geneeskunde & EUR: Gezondheidswetenschappen. 

Physicians’ experience with humanistic practice, in practice. 
>> Broertjes A. University of Amsterdam: Geneeskunde. Systematic review on 

compassion enhancing interventions. 

Bijdragen congressen en symposia - Internationaal 
>> Medical Education Evaluation &  Enhancement   in   Thailand   (MEEET). 

Bangkok, 7-9 maart – Boerebach B, Silkens M, Lombarts K. 
>> 18th OTTAWA Conference & The International Conference on Medical 

Education (ICME). Poster presentatie: Reflection revisited: how physicians 
conceptualize and experience reflection in professional practice - a 
qualitative study. Abu Dhabi, 10-14 maart – Bindels E. 

>> 18th OTTAWA Conference & The International Conference on Medical 
Education (ICME). Paper presentatie: Faculty’s Professional Performance: 
doctors, teachers and researchers  - a systematic review of  the validity 
evidence of questionnaire-based assessment tools. Abu Dhabi, 10-14 maart 
- van der Meulen M. 

>> Rogano Meeting. Voordracht: The influence of the quality of residents’ 
learning climate on care delivery. Basel, 24-25 augustus – Jansen I. 

>> Rogano Meeting. Voordracht: Facilitating physicians’  professional 
performance: policies and practices. Basel, 24-25 augustus – Debets M. 

>> Rogano Meeting. Voordracht: Physicians’ Professional  Performance: the 
missing puzzle piece. Basel, 24-25 augustus - van der Meulen M. 

>> International Association for Medical education (AMEE). Poster presentatie: 
Reflection revisited: how physicians conceptualize and experience reflection in 
professional practice - a qualitative study. Basel, 25-29 augustus – Bindels 
E. 

>> International Association for Medical education (AMEE). Paper presentatie: 
Continuous professional performance - a systematic review of questionnaire-
based assessment tools. Basel, 25-29 augustus - van der Meulen M. 

>> 11th Jakarta Meeting on Medical Education. Universiteit Jakarta. Jakarta, 19-
23 oktober – Silkens M, Lombarts K. 

>> Dutch Foundation Course on Medical Education. Airlangga University. 
Surabaya, 23-27 oktober – Silkens M, Lombarts K. 
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Bijdragen congressen en symposia - Nationaal 
>> Association of Researchers in Psychology Health (ARPH). Physicians are only 

human. The influence of physicians’ characteristics on medical practice. 
Tilburg, 26 januari – Lombarts K. 

>> Congres Vrouwelijke Leiders in de zorg. Je eigen professional performance. 
Workshop. Zeist, 1 februari – Lombarts K. 

>> Orthopedisch staf St Maartenskliniek. De veranderende rol van  de 
medische specialist. Berg en Dal, 30 maart – Lombarts K. 

>> Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) voorjaarscongres. Vroege 
herkenning van suboptimaal functionerende vakgroepen. Noordwijkerhout, 
5 april – Lombarts K. 

>> Nederlands Forensisch Instituut. De performance van de professional anno 
nu. Den Haag, 19 april – Lombarts K. 

>> Anna  Reynvaan expert  meeting.  Professional  performance  in  turbulent 
times. Amsterdam, 30 mei - Lombarts K. 

>> Jong AMC/VUmc. The age of the millennials: van baby-boom naar burnout? 
Voordracht: Professional performance in weer en wind. De Balie, 
Amsterdam, 19 september – Lombarts K. 

>> Antoni van Leeuwenhoek, Medische staf. Professional Performance tussen 
tijd en technologie. Amsterdam, 12 oktober - Lombarts K. 

>> Academie Medische Specialisten  en  BFC  Mindfulness.  Opleiding 
Compassievol leiderschap. Compassie en performance onderzoek. Vught, 
16 november – Lombarts K. 

>> Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) Verdiepingsdagen 
Oncologie 2018. Professional Performance. Ede, 21 november - Lombarts K. 

>> Symposium  Liever  Leren  dan  (her)Registreren.  Amsterdam  UMC, 
Amsterdam, 30 november – Lombarts K. 

>> Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO). Voordracht: 
Validatie van de Groepsmonitor, een 360 graden feedbackinstrument voor 
de professional performance van medisch specialistische vakgroepen - 

verschillende respondentgroepen, verschillende percepties. Egmond aan Zee, 
15-16 november – Bindels E. 

>> Nederlandse Vereniging van Medisch Onderwijs (NVMO). Paper presentatie: 
Systematische review naar validiteit van van vragenlijsten voor het evalueren 
van medisch specialisten. Egmond aan Zee, 15-16 november 
- van der Meulen M. 

>> Symposium  Liever  Leren  dan  (her)Registreren.  Amsterdam  UMC, 
Amsterdam, 30 november – Lombarts K. 

>> Seneca congres. Congres ‘Kiezen voor de zorg. We hebben elkaar zoveel te 
bieden?’. Voordracht: Goede performance in weer en wind. Westkapelle, 16 
september – Lombarts K. 
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Overige voordrachten, workshops e.a. 
>> Amsterdam UMC, locatie AMC. Honours Kickstart bachelor geneeskunde. 

Amsterdam, maart en september - Boerebach B, Bindels E, Jansen I. 
>> Nederlandse Vereniging van Medisch Onderwijs  (NVMO):  Werkgroep 

Welzijn. Resultaten van een vitaliteitsprogramma voor artsen. Utrecht, 11 
september – Debets M. 

>> Rijksuniversiteit Groningen: Faculty of Economics and Business, Master 
Healthcare Management - Guestlecture: Managing the Healthcare 
workforce - 13 december – Boerebach B. 

Betrokkenheid AMC ontwikkeling en organisatie 
>> 
>>  

Adviseur COC bestuur – Lombarts K. 
Covoorzitter Commissie Opleidingskwaliteit Amsterdam Public Health (APH) 
research instituut – Lombarts K. 

>> Lid redactiecommissie Discours – Lombarts K. 
>> Voorzitter Opleidingscommissie AMC Graduate School – Lombarts K. 

Professional Performance in het AMC 
>> PPO symposium ‘De dokter kan alles’. Amsterdam UMC locatie AMC, 17 

september - Boerebach B, Bindels E, Jansen I, Lombarts K, Debets M, van der 
Meulen M. 

>> PPO symposium ‘Liever  leren  dan  (her)registreren’.  Amsterdam  UMC, 
locatie AMC, 30 november – Boerebach B, Bindels E, Jansen I, Lombarts K, 
Debets M, van der Meulen M. 

Opleidingen, cursussen en congresbezoek 
>> 18th OTTAWA Conference & The  International  Conference  on Medical 

Education (ICME). Abu Dhabi, 10-14 maart - Bindels E, van der Meulen M. 
>> Graduate School. Computing in R, Amsterdam – Debets M. 
>> Graduate School. Cursus Medical Literature: EndNote, Amsterdam – Jansen I, 

Debets M. 
>> Graduate School. Scientific Writing in English for Publication, Amsterdam – 

Jansen I, Debets M. 
>> Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO). Pre- conference 

NVMO dag: Workshop 'The Editorial Process - Wat je moet weten om je 
paper geaccepteerd te krijgen'. Utrecht, 11 april – Jansen I, van der Meulen 
M. 

>> Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO) Promovendidag. 
Utrecht, 12 april – Jansen I, Bindels E, Debets M, van der Meulen M. 

>> Quality of Care Symposium: ‘Interprofessioneel  samenwerken  in  de 
zorgketen’. Amsterdam, 13 april – Debets M. 

>> Expert Meeting ‘Building resilience: coping with moral distress in turbulent 
time’ Amsterdam UMC locatie VUmc, 30 mei –Debets M. 

>> Vitaliteits Netwerk Nederland i.s.m. Ministerie van Defensie ‘Op Weg Naar 
Een Vitale Organisatie’. Doorn, 21 juni –Debets M. 

>> Work visit to University College London (UCL), UK, 6-10 augustus – Silkens M. 
>> ROGANO meeting, Basel, 24-25 augustus – Jansen I, Silkens M, Lombarts K, 

Debets M, van der Meulen M. 
>> AMEE, Basel, 25-29 augustus – Bindels E, van der Meulen M. 
>> Cursus Critical Choices in Qualitative Research. School of Health Professions 

Education, Maastricht, 29 oktober - 2 november – Bindels E, Jansen I. 
>> Graduate School. The AMC World of Science, Amsterdam, 5 - 6 november – 

Jansen I. 
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>> Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO): Congres. Egmond 
aan zee, 14-15 november – Bindels E, Jansen I, van der Meulen M. 

>> Bi-annual Seminar Improving People Performance In Health Care, The Future 
of Health Care Work: Towards Sustainable Employability and High- 
Performance Health Care Organizations. Utrecht, 15 november 2018 – Debets 
M. 

>> APH Annual Meeting 2018. Amsterdam, 22 november – Debets M. 
>> Onderwijsdag. Amsterdam UMC locatie AMC, 12 december – Bindels E. 
>> Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO). Workshop 

Systematische reviews, Utrecht 4 december – Jansen I, Debets M. 
>> Lean Green Belt Training - Amsterdam UMC: oktober - december. 

Boerebach B. 

Professionele (neven)activiteiten 
>> 
>> 

>> 

>> 

Lid beoordelingscommissie Comeniusbeurzen (Senior) – Boerebach B. 
Lid Raad van Advies Protestants Theologische Universiteit, Amsterdam – 
Lombarts K. 
Lid Raad van Toezicht St Amphia Ziekenhuis, Breda – Lombarts K. 
Lid beoordelingscommissie Comeniusbeurzen (Senior) – Boerebach B. 
Lid ZonMw Programmacommissie Gender & Gezondheid – Lombarts K. 

Relevante lidmaatschappen 
>> Association for Medical Education in Europe (AMEE) – allen. 
>> Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO) – allen. 
>> Nederlandse Vereniging Toezichthouders in Zorg en Welzijn. – Lombarts K. 

Financien 
>> Honoraria advieswerkzaamheden:  Nederlandse  Vereniging  KNO, 

Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, Nederlandse Vereniging 
Toezichthouders in de Zorg – Lombarts K. 

>> Honoraria voor commissiewerk: Wetenschappelijke adviesraad NVTZ, ZonMw 
programmacommissie Gender & Gezondheid – Lombarts K. 

>> Honoraria voorzitterschap congressen, lezingen/voordrachten e.d. – Lombarts 
K. 

>> Bijdrage in onderzoeksactiviteiten Debets M. Medox.NL. 
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