Onder de mantel der
medici
betekenisgeving aan het dedicated team
Masterscriptie door Eva van Dijk

Opleiding

Master “Organisaties, Verandering en Management”

Opleidingsinstituut

Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (UU)

Onderzoeksorganisatie UMC Utrecht, Divisie Kinderen (Wilhelmina Kinderziekenhuis)
Begeleidingsorganisatie Kessels & Smit, The Learning Company
Datum

04-07-2011

Begeleider USBO

Dr. ir. M. Koster

Tweede lezer

Dr. J. Vermeulen

Begeleider WKZ

Prof. Dr. E.E.S. Nieuwenhuis

Begeleiders K&S

Mevr. A. Grotendorst en Mevr. M. Spruyt

Onder de mantel der medici

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave
Voorwoord................................................................................................................................... 2
Samenvatting ............................................................................................................................... 3
1.

Inleiding ............................................................................................................................... 4

2.

Theoretisch kader ................................................................................................................. 8
2.1.

Organisaties als cultuur: habitus en communicatie ................................................................ 8

2.1.1. De medische habitus ........................................................................................................... 9
2.1.2. Effectieve communicatie ................................................................................................... 10
2.2.

Organisaties als systemen: Sociotechniek ............................................................................. 12

2.2.1. Structuur ............................................................................................................................ 14
2.2.2. Mensen: Kennisintensieve organisaties en professionals ................................................. 16
3.

4.

Methodologie ..................................................................................................................... 19
3.1.

Wetenschapsfilosofische positionering van het onderzoek. ................................................ 19

3.2.

Dataverzameling .................................................................................................................... 19

3.3.

Analysemethoden ................................................................................................................. 21

3.4.

Kwaliteit ................................................................................................................................. 22

3.5.

Reflectie op de rol van onderzoeker ..................................................................................... 23

Analyse van de resultaten vanuit de cultuurbenadering ....................................................... 24
4.1.

De functie .............................................................................................................................. 24

4.2.

Professionele ambities .......................................................................................................... 28

4.3.

Bijdrage aan organisatiedoelstellingen ................................................................................. 31

4.4.

Ondersteuning van het management ................................................................................... 33

4.5.

De cultuur van de medische academie ................................................................................. 35

4.5.1. Onderzoek versus patiëntenzorg ...................................................................................... 35
4.5.2. Baas boven baas ................................................................................................................ 37
4.5.3. Individuele en collectieve reflectie.................................................................................... 40
5.

Analyse van de resultaten vanuit de systeembenadering ..................................................... 42

6.

Conclusie ............................................................................................................................ 45

7.

Discussie ............................................................................................................................. 49

Nawoord .................................................................................................................................... 50
Verklarende woordenlijst ........................................................................................................... 51
Referenties ................................................................................................................................ 52

E. van Dijk

Juli 2011

1

Onder de mantel der medici

Voorwoord

Voorwoord
In 2006 was ik één van de gelukkigen die toegelaten werd tot de USBO. Na wat freestylen in de eerste
twee jaar, ben ik vanaf het derde jaar gaan doen wat ik wilde doen: onderzoek in een academisch
kinderziekenhuis. Met dank aan de divisieleiding ben ik inmiddels al enkele jaren verbonden aan het
Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht. Het werk dat ik heb gedaan en de manier waarop ik me heb
ontwikkeld in die tijd maken mij soms trots, en ik ben heel blij dat ik de combinatie USBO – WKZ tot
en met de masterfase heb kunnen doorvoeren.
En daar is het dan, het rapport van mijn masteronderzoek naar dokters in leidinggevende posities.
Enerzijds het sluitstuk van een fantastische studententijd, anderzijds de toegang tot een nieuwe
periode waar ik al lange tijd naar uit kijk.
Het betaamt mij te excuseren en te bedanken. Allereerst excuses aan mijn familie, vrienden en
vriendinnen voor wie ik van de aardbodem verdwenen was. Gelukkig ben ik altijd consequent en
weet iedereen dat het inherent is aan onderzoekstijd, maar ik ben met jullie eens: gezellig is anders.
Met het bedanken kan ik niet anders dan te beginnen met mijn waardering uitspreken naar de
dokters van de dedicated teams: Bedankt voor jullie tijd en eerlijkheid. Met bewondering kijk ik naar
jullie intelligentie, gedrevenheid en inzet voor de patiëntjes en hun ouders. Als ik jullie zo zie, twijfel
ik eraan of ik het goede vak heb geleerd. Professor Nieuwenhuis, dank u wel dat u mij de gelegenheid
heeft gegeven om mijn interesses uit te diepen. Wist u dat u heel leuk kunt vertellen?
Van Kessels & Smit bedank ik Ans, Mara, Cees, Suzanne en Marloes voor de leuke en leerzame
gesprekken. Was ik zomaar ineens een professional. Jullie waarderende en nieuwsgierige manier van
kijken naar de werkelijkheid vind ik mooi om te zien. En wat is kennis delen toch fijn.
Papa en mama, wat ben ik dankbaar dat jullie mij hebben gestimuleerd om de selectie aan de
poort van de USBO aan te gaan. Ook in de jaren erna hebben jullie mij aangemoedigd om gebruik te
maken van mijn ambities en talenten, ook als ik het eng vond. Uiteindelijk heb ik het allemaal zelf
gedaan, dat weet ik, maar met op de achtergrond twee wijze ouders worden dingen soms een stuk
gemakkelijker. Het bossie fresia’s is onderweg.
Hennie, mijn huisgenoot die ook wel luistert naar de naam Marleen, dank je wel voor je geduld,
ook in tijden dat ik me ten gevolge van stress nukkig gedroeg. Mensen die mij kennen weten dat dat
heel naar is, dus alle respect en een beetje ‘sorry’ voor jou. Laten we proosten met een bubbeltje en
een zoutje!
Fijn Yonna en Lotte, jullie zinnige adviezen in de intervisiebijeenkomsten. Ik hoop dat ik net zo
van betekenis ben geweest voor jullie. Dank aan Jeroen Vermeulen, tweede lezer, docent en
coördinator van de master. Ik leek niet altijd even aanwezig, maar in stilte vond ik de colleges
superleuk (al moeten we dat laatste debat nog eens voortzetten).
Een groot ‘dank je wel’ gaat uit naar Martijn Koster, begeleider van de USBO. Aan het begin
vroeg ik je om me uit te dagen, en dat heb je zeker gedaan. Bedankt voor het adequate lezen en
beoordelen. Ik heb veel waardering voor je wetenschappelijke scherpte, en ik kan alleen maar
constateren dat jouw feedback me heel veel heeft gebracht.
Rest mij te hopen, dat u dit rapport met nieuwsgierigheid en ten slotte waardering leest.

Eva van Dijk
Utrecht, Juli 2011
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Samenvatting

Samenvatting
In 2009 ontstond bij de divisieleiding van het WKZ, voorvloeiend uit kwaliteits- en financiële
overwegingen, de wens om de medische bezetting in de klinieken sterker te organiseren. Hiertoe
werd het concept van het dedicated team ontwikkeld: een vaste groep artsen die verantwoordelijk is
voor een duurzaam en ordentelijk verloop van het medische proces in een kliniek, van patiëntenzorg
aan het bed tot beleidsontwikkeling voor de lange termijn. In de periode dat er gewerkt wordt in de
DT-structuur, is gebleken dat er weerstand bestaat tegen de dedicated teams, die onder andere
opgemaakt kan worden uit het gegeven dat een gedeelte van de DT-leden zich de ‘klusjesmannen’
van het WKZ voelen. Naar aanleiding daarvan is dit onderzoek uitgevoerd naar betekenisgeving aan
het dedicated team, vanuit de cultuur- en systeembenadering.
Een eerste praktische doel van het onderzoek is het bieden van een adequaat inzicht in de
beleving van de DT’s, van waaruit wellicht enkele aanknopingspunten geabstraheerd kunnen worden
ter verbetering van het DT-concept. Een wetenschappelijk doel is het bouwen aan de kennis ten
aanzien van professionals in leiderschapsposities, en een bijdrage te leveren aan de discussie over de
rol van cultuur in organisaties.
Ten grondslag aan dit onderzoek ligt de veronderstelling dat de werkelijkheid gezien kan
worden als een sociale constructie. Ieder individu geeft vanuit een uniek referentiekader betekenis
aan de werkelijkheid, en door uitwisseling van betekenissen komt een gezamenlijke werkelijkheid tot
stand. In lijn met deze veronderstelling is gekozen voor een interpretatieve onderzoeksstrategie,
waarin op zoek wordt gegaan naar de betekenissen en percepties van het veld, door middel van
semigestructureerde interviews en observaties, waarbij gaandeweg in het onderzoeksproces
literatuur wordt betrokken. De cultuurbenadering is het basisperspectief, omdat hier de
basisaanname wordt gehanteerd dat organisatie cultuur ís, of in andere bewoording, dat alle
organisatieprocessen cultureel te duiden zijn. De integratie van de systeembenadering, specifiek de
sociotechniek, ligt in de meerwaarde van het denken over zelfsturende teams en het evenwichtig
organiseren van organisatiesystemen, teneinde succesvol te kunnen veranderen.
Vanuit het cultuurperspectief kan geconcludeerd worden, blijkt dat de cultuur van de medici
mechanismen kent die met een uitzonderlijke fijnheid richting geven aan het dagelijks handelen en
de sociale verhoudingen structureren. Deze cultuur is sterk bepalend in de do’s en dont’s rondom het
vervullen van managementtaken, en ‘verbiedt’ onder de huidige condities het succesvol functioneren
van de dedicated teams.
In systeemtheoretisch perspectief is de invoering van de DT’s een structuurinterventie. Uit de
analyse blijkt echter dat deze interventie niet aansluit bij de manier waarop de context
georganiseerd is: de cultuur, de kennis, vaardigheden en interesses van de mensen, en de
personeels- en beloningssystemen zijn tegenwerkende krachten voor de DT-structuur. Daarnaast
komt ook naar voren dat de voorwaarden waaraan de organisatie moet voldoen om zelfsturende
teams succesvol te laten functioneren, in termen van kaders en regelvermogen, niet adequaat zijn
ingevuld.
Beide benaderingen kunnen op twee manieren verbonden worden. Ten eerste door de rol van
leiderschap, of management of meaning: het MT van het WKZ is vanuit medisch-hiërarchisch
overwegingen de aangewezen partij om de ambiguïteit op te heffen door het uitdragen van visie en
het congruent organiseren van de organisatiedimensies. De tweede verbindende factor is
communicatie. Onder medici is het ongewoon en zelfs ongewenst om feedback te geven en te
reflecteren: afstemming over onderlinge verhoudingen, vraagstukken en conflicten verloopt via de
weg van de medische inhoud. Deze communicatiemethode is sluitend in medische contexten, maar
schiet tekort als het gaat om managementvraagstukken en -verhoudingen. Dit leidt tot enorme
ambiguïteit rondom taken en verhoudingen, die onbesproken blijft omdat de mechanismen om deze
ambiguïteit te reguleren, ontbreken. Noodzakelijk voor succesvol functioneren van de dedicated
teams, is leren communiceren op een andere manier, in de zin het aanleren van de taal en
vaardigheden van het managementveld, zoals reflecteren en feedback.
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1. Inleiding
In ziekenhuizen over de hele wereld zien we de trend ontstaan om medici te integreren in
management. Het Wilhelmina Kinderziekenhuis deed iets dergelijks in 2009 met de implementatie
van de zogenoemde ‘dedicated teams’. Deze teams, elk bestaande uit drie artsen, vormen het
dagelijks bestuur van de klinieken, in de zin dat zij verantwoordelijk zijn voor een duurzaam
ordentelijk verloop van het medische proces op een afdeling, in zowel praktisch als beleidsmatig
opzicht.
Dit is het rapport van een onderzoek naar betekenisgeving aan het dedicated team. In deze
inleiding wordt een toelichting gegeven op de eerdergenoemde trend en het concept van de
dedicated teams. Erna volgen de aanleiding, probleem-, vraag- en doelstelling van het onderzoek,
alsmede is er ter afsluiting een leeswijzer opgenomen.
De integratie van medici in management: een introductie
Glouberman en Mintzberg (2001) beschrijven hoe in ziekenhuizen meerdere professionele werelden
met elk een eigen logica samenkomen. Twee daarvan, de medische logica en de management-logica,
vormen een duo dat niet zelden tegengestelde krachten laten zien. Immers, het primaire doel van
een dokter is het optimaal behandelen van de individuele patiënt, terwijl een manager streeft naar
kosteneffectiviteit en continuïteit van het functioneren van het ziekenhuis als geheel. Deze doelen
zijn conflictueus, en leveren spanningen op tussen professionals en managers (Klopper-Kes e.a.,
2011).
Om deze logica’s bij elkaar te brengen, ontwikkelde het prominente John Hopkins Hospital te
Baltimore in 1990 de positie van clinical director, ofwel artsen die medische- en managementtaken
combineren. Deze keuze voor management from the inside, was gebaseerd op het idee dat artsen
zich meer laten beïnvloeden door medische managers, dan door niet-medische managers (Witman,
2007). Llewellyn (2001) noemt de arts die deze werelden bij elkaar brengt ook wel een two-way
window. Ze stelt dat deze combinatiefunctie het beste door artsen vervuld kan worden, omdat zij
kennis van management op kunnen doen, en dit andersom niet het geval is. Managers kunnen per
slot van rekening geen dokter worden. Een ander argument voor de integratie van medici in
management, is de betrokkenheid te creëren die nodig is om kosten te kunnen besparen en
efficiënter te organiseren (Scholten en Van der Grinten, 2002).
Ook in Nederlandse academische centra zijn die posities te onderscheiden: divisie- en
afdelingshoofden zijn in de regel medici. In de regel, want de academie is traditioneel gewend aan
artsen op leidinggevende posities. In de periferie is bij deze structuurverandering onder andere het
rapport van de Commissie Biesheuvel (1994) van betekenis geweest, welke geïntegreerde zorg
bepleitte. Om dit te bereiken was het voor hen nodig om in de besturing van het ziekenhuis de
medici op te nemen in de structuur. Kritiek op deze ontwikkeling is echter, dat de managementrol
beperkt blijft: Artsen hebben geen volledige verantwoordelijkheid voor het runnen van een
organisatieonderdeel en zijn niet betrokken in de strategievorming van de organisatie als geheel. De
handelingsmogelijkheden zijn dus hetzelfde als andere stakeholders (Scholten en Van der Grinten,
2002).
Buchanan (1997) deed in een Engels ziekenhuis onderzoek naar de manier waarop de rol van
clinical director beleefd werd. Hieruit kwam een aantal zaken naar voren. Allereerst was het de
afdelingshoofden niet duidelijk welke rol ze hadden en voelden ze zich qua opleiding niet voldoende
toegerust. Ten tweede schatten ze hun strategische invloed gering, omdat medische collegae alleen
verantwoording afleggen aan de eigen beroepsgroep. Ten derde werden als satisfiers genoemd de
mogelijkheid tot het bijdragen van organisatieontwikkeling en de toegang tot informatie, en als
dissatisfiers de hoeveelheid administratie en tijdsdruk. De positie was geen ambitie maar noodzaak,
opvolgers werd ook wel gezegd ‘don’t do it!’ (Buchanan, 1997). Fitzgerald (1994) vond daarentegen,
dat dokters met opleiding en ervaring in de managementwereld in de positie van clinical director
meer invloed hadden op organisatieprocessen. De artsen in de onderzoeksgroep maakten de keuze
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om zich in een dergelijke functie te bekwamen, omdat de context van ziekenhuizen
commercialiseert, en management onder die maatschappelijke ontwikkeling als een uitdaging werd
gepercipieerd naast het medische vakmanschap.
Volgens West (1999) doet zich in de integratie van medici in de managementstructuur een
tegenstrijdigheid voor. Ze deed onderzoek naar de aard van de sociale netwerken waarin artsen zich
bewegen. Hieruit kwam naar voren dat deze netwerken hecht zijn en bovendien besloten grenzen
kennen. Lidmaatschap is erg belangrijk. Communicatie vindt voornamelijk horizontaal zijn weg, en
dat levert problemen op wanneer één van de artsen in de verticale managementstructuur wordt
geplaatst. Gelijkheid is een belangrijke waarde binnen deze netwerken, evenals professionele
autonomie. Deze combinatie maakt dat de sociale netwerken van artsen zich niet zelden resistent
vertonen tegen managementinterventies.
Hieruit blijkt dat ziekenhuizen die hun medici in management willen betrekken, een aantal
voorwaarden moeten invullen, zoals opleiding en voldoende handelingsruimte. Tegelijkertijd is de
medische cultuur een factor van betekenis in de manier waarop artsen leiderschapsposities kunnen
en willen invullen.
Het dedicated team
In 2009 zag het WKZ zich om een aantal redenen genoodzaakt om haar medische organisatie te
herzien. Dit had een aantal redenen.
Een eerste probleem bevond zich in de geringe betrokkenheid van de deelspecialisten bij de
kliniek en het onderwijs, als gevolg van de sterke rol van de algemene pediatrie rondom diagnostiek
en behandeling van (complexe) aandoeningen. Ten tweede bleek het moeilijk om de Chef de Clinique
- functies kwalitatief hoogwaardig in te vullen: er was een hoog verloop en het waren vaak ‘jonge
klaren’ waardoor het kennisniveau onvoldoende was. Dit leidde tot discontinuïteit en te weinig
senioriteit in de klinieken, wat een negatief effect had op patiëntenzorg en onderwijs. Ten derde
sloot binnen de subafdelingen de verdeling van de academische kerntaken niet aan op de
capaciteiten en interesses van de stafleden, waardoor de resultaten zich negatief geeffectueerd
zagen. De urgentie om in actie te komen had een financiële basis: de instroom van arts-assistenten
zou gaan dalen, en daarmee ook het bijbehorende budget vanuit het Rijk. De eigen financiële
middelen van het WKZ lieten het niet toe om deze terugloop met vast personeel op te vangen
(Divisieleiding Kinderen, 2009).
Als antwoord op deze problemen introduceerde het MT van het WKZ de zogenaamde
‘dedicated teams’. Een dedicated team is een groep artsen die verantwoordelijk is voor het medische
proces in een kliniek, van de zorg aan het bed tot het maken van (kwaliteits)beleid voor de lange
termijn. Deze teams worden bemenst door één algemene pediater en twee subspecialisten die in
principe allen een duidelijke affiniteit hebben met patiëntenzorg. Het doel van deze structuur is tot
een grotere betrokkenheid van de subspecialismen bij de kliniek en het onderwijs te komen, alsmede
kwaliteit en continuïteit in de zorg te bewerkstelligen. Bovendien kan middels het dedicated team de
terugloop van het aantal arts-assistenten door de eigen medische staf worden opgevangen.
De Chef de Clinique is het hoofd van het dedicated team en in de regel de algemeen pediater.
Deze functie heeft in 2011 de naam Medisch Hoofd Zorgeenheid (MHZE) gekregen, en staat in de
functieomschrijving als volgt omschreven: “Het MHZE is naast een deel patiëntenzorg
verantwoordelijk voor het ontwikkelen van afdelingsbeleid, het geven van onderwijs, het
kwaliteitsbeleid en het leiding geven aan het dedicated team.” (Divisieleiding Kinderen, 2011a). De
andere twee dedicated teamleden, met de functienamen ‘dedicated teamlid 1’ en ‘dedicated teamlid
2’, zijn in de regel subspecialisten. Dedicated teamlid 1 en 2 zijn “primair verantwoordelijk voor
patiëntenzorg, daarnaast mede verantwoordelijk voor het ontwikkelen van afdelingsbeleid, het geven
van onderwijs en het kwaliteitsbeleid.” (Divisieleiding Kinderen, 2011b, c). Het verschil tussen deze
functies zit in de duur van de aanstelling. Het dedicated teamlid 1 betreft een roulerende functie
voor 6 maanden per jaar, het dedicated teamlid 2 is een startersfunctie voor ongeveer 3 jaar.
De dedicated teams zijn ingesteld op de high care afdelingen Giraf, Eekhoorn, Kikker en Dolfijn.
Op de polikliniek heeft het ‘Medisch Hoofd Polikliniek’ de leiding, met naast zich 5 á 6 artsen die
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permanent en volgens een vast stramien spreekuren hebben. Het dagelijks bestuur is echter niet
vormgegeven als een dedicated team, omdat het medische proces op de poli beduidend anders is.
Alle DT-leden en het Medisch Hoofd Polikliniek behoren tot de onderzoeksgroep van deze studie.
Aanleiding
Eerder is in het WKZ een bacheloronderzoek gedaan naar betekenisgeving aan kwaliteit van zorg
vanuit het ouderperspectief. Daaruit kwam naar voren dat kwaliteit een medisch-inhoudelijk en
relationeel aspect kent, maar dat de betekenis en de waarde van de aspecten afhankelijk zijn van
onder andere de fase in het ziektraject. Dat stelt extra eisen aan professionals: zij moeten kunnen
beginnen waar de ander is (Van Dijk, 2009). In de masterfase was er de wens om hier op voort te
borduren, door kwaliteit van zorg te bestuderen vanuit het artsenperspectief.
In gesprek met het WKZ gaf Julianne Meijers, Manager Zorg en eerdere begeleider, aan dat de
dedicated teams in de medische organisatie een heikel punt zijn, omdat de dedicated teamleden zich
de ‘corveeërs’ of de ‘klusjesmannen’ van de dokters voelen. Dit schepte bij de divisieleiding
verwarring, omdat de dokters in deze posities juist een grote bijdrage kunnen leveren aan kwaliteit
van zorg. Professor Nieuwenhuis, divisiehoofd en verantwoordelijk voor de medische organisatie, zag
aanleiding voor een onderzoek naar de inbreng van de dedicated teams aan de kwaliteit van de
patiëntenzorg.
Probleemschets
Een interpretatief onderzoeker laat zich leiden door het veld en vraagt zich af what’s at stake (zie
paragraaf 3.1). Met de dokters is uitgebreid gesproken over kwaliteit van zorg, hoe zij kwaliteit van
zorg interpreteren en daar vervolgens in hun functie aan bijdragen. Er bleek echter nog een
belangrijkere vraag aan vooraf te gaan: niet wat de dokters bijdragen en op welke manier, maar
meer of zij in een DT-functie, en tegen welke achtergrond deze wil of onwil tot stand komt. Een
gedeelte van de groep is onvrijwillig in het DT terecht gekomen en heeft zodoende weerstand tegen
de functie an sich, en een ander gedeelte van de groep heeft voor het DT gekozen, en ervaart de
functie als een uitdaging, maar bemerkt weerstand vanuit de omgeving. What was at stake verschoof
van betekenisgeving aan kwaliteit van zorg, naar betekenisgeving aan het dedicated team.
Twee perspectieven op organiseren: organisaties als cultuur en als systeem
In de loop der tijd is binnen de organisatiekunde een tal van metaforen ontwikkeld, die ons helpen
om organisaties te begrijpen en te analyseren. Deze benaderingen belichten allen een gedeelte van
organisaties, en hebben zodoende allemaal hun sterke en zwakke kanten.
We zien dat moderne organisaties gedomineerd worden door stelsels van opvattingen die het
belang van rationaliteit en objectiviteit benadrukken (Morgan, 1992). ‘Meten is weten’ is een
voorbeeld van zo’n prominente opvatting van de huidige tijd. Deze referentiekaders structureren
onze wereld en zijn erop gericht om de ware onzekerheid en ambiguïteit van organisaties tot
beheersbare proporties te reduceren. De cultuurmetafoor probeert juist de werking van organisaties
te begrijpen, door op zoek te gaan naar de subjectiviteit van alle organisatiestructuren en –praktijken
en derhalve de complexiteit aan te tonen. Deze menselijke kant van organisaties wordt door andere
metaforen vaak een marginale rol toegedicht. Eén meerwaarde van de culturele bril is de
mogelijkheid die het biedt om organisaties te zien als sociale constructie, waarin cultuur bepalend is
voor alle keuzes die organisaties en haar mensen maken. Een tweede meerwaarde is dat de culturele
bril laat zien dat organisaties berusten op een gemeenschappelijk systeem van collectieve
opvattingen en doelstellingen (Morgan, 1992).
De culturele bril kent ook zwakheden. Ten eerste biedt het weinig aanknopingspunten voor
praktisch handelen. Cultuur is altijd in ontwikkeling, maar niet manegeable of maakbaar, enerzijds
door de weerbarstigheid van de basisveronderstelling van culturen, en anderzijds door de
ambiguïteit rond de differentiatie in betekenissen (Vermeulen & Koster, 2011). Ten tweede schenkt
het cultuurperspectief niet altijd evenveel aandacht aan de rol van macht in werkelijkheidsbepaling.
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Een andere metafoor is de organisatie als organisme. Een organisme is een levend wezen dat
voor het bevredigen van behoeften afhankelijk is van de omgeving waarin het leeft. Zodoende
spreken we in dit kader ook wel van de systeembenadering. In de jaren vijftig kwam de Sociotechniek
op, welke organisaties ziet als geheel van technische en sociale subsystemen die onderling van elkaar
afhankelijk zijn. De elementen kunnen niet van elkaar gescheiden worden omdat de aard van het ene
element te allen tijde repercussies heeft op het andere (Morgan, 1992). Een eerste meerwaarde van
het systeemtheoretisch perspectief is dat het laat zien hoe de behoeften van de subsystemen van
organisaties in evenwicht bevredigd moeten worden, om de organisatie als geheel gezond te
houden. Tegelijkertijd is de beperking, dat de systeemtheorie organisaties simplificeert en concreet
voorstelt, en er geen rekening wordt gehouden met de complexiteit en subjectiviteit van de sociale
constructie van organisaties.
Ten grondslag aan dit onderzoek ligt de opvatting zoals Smircich (1983) mooi verwoordde met
‘een organisatie ís cultuur’. Het cultuurperspectief is het vertrekpunt van het onderzoek, en geheel in
lijn daarmee is gekozen voor de interpretatieve onderzoeksstrategie, waarover meer in paragraaf
3.1. De integratie van het systeemtheoretische perspectief in dit onderzoek, specifiek de
sociotechniek, is allereerst relevant omdat zij een naar eigen zeggen ‘holistische’ visie heeft op
organisaties, in de zin dat er naar meerdere dimensies van organisaties gekeken wordt. Ten tweede
is de sociotechniek relevant vanwege haar ideeën over zelfsturende teams, een concept dat van
toepassing op de DT’s. Ten derde heeft de theorie sterke wortels in de organisatiekunde en is het
een dominante stroming in de huidige manier van denken over organisatieontwerp en -analyse
(Leisink, 2006).
De tegenstellingen tussen de cultuur- en systeembenadering bieden tot slot ruimte aan de
discussie over de rol van cultuur in organisaties.
Vraagstelling en doelstelling
De hoofdvraag van het onderzoek is als volgt geformuleerd.
Op welke manier krijgt het dedicated team betekenis in het WKZ vanuit een cultureel- en een
systeemtheoretisch perspectief bezien?
Met het beantwoorden van deze vraag wordt gepoogd een aantal doelstellingen te behalen.
Een praktisch doel is het bieden van een gedegen inzicht in de beleving en het functioneren van
de dedicated teams. Dit inzicht kan wellicht de verwarring rond de weerstand tegen de DT’s
wegnemen, en biedt het MT de mogelijkheid om aanknopingspunten te abstraheren voor praktisch
handelen. Vanuit wetenschappelijk perspectief beoogt het onderzoek een bouwsteen te leveren voor
de wetenschap die zich bezig houdt met de verhouding professionalism –managerialism, en draagt
het bij aan de discussie over de positie van cultuur in organisatievraagstukken. Een persoonlijk doel
tot slot, is het voortbouwen aan kennis en vaardigheden rond de thema’s organisatiecultuur, leren
en ontwikkelen, en management, in de setting van een academisch kinderziekenhuis.
Leeswijzer
Het rapport is langs de volgende lijn opgebouwd.
Hoofdstuk 2 bevat een theoretisch raamwerk, met behulp waarvan de resultaten geduid
kunnen worden. Beide benaderingen worden hierin uitgebreid behandeld en geconcretiseerd. In
hoofdstuk 3 wordt het onderzoeksproces beschreven en verantwoord. Hoofdstuk 4 vervolgens, is
een uiteenzetting van de resultaten, alsmede worden dezen geanalyseerd vanuit de
cultuurbenadering. In hoofdstuk 5 worden de resultaten vanuit systeemtheoretisch perspectief
geanalyseerd. In hoofdstuk 6 worden enkele conclusies getrokken ten aanzien van wat voorheen is
behandeld, en wordt de discussie aangegaan over de sterktes en zwaktes van beide benadering.
Hoofdstuk 7 bevat enkele kritische noten ten aanzien van het onderzoeksproces en suggesties voor
verder onderzoek. Een toelichting op medisch jargon tenslotte, vindt u in de verklarende
woordenlijst achterin.
E. van Dijk
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2. Theoretisch kader
In dit hoofdstuk wordt een theoretisch raamwerk gebouwd waarmee het mogelijk wordt om de
resultaten te interpreteren. De basisopvatting die het vertrekpunt vormt van dit onderzoek, dat
organisatie cultuur ís, heeft als logisch gevolg dat de culture bril het fundament van het theoretisch
kader vormt. In tweede instantie wordt de systeemtheorie nader uitgewerkt.
In de eerste paragraaf wordt de culturele benadering geconcretiseerd met behulp van een
aantal theorieën. Om te beginnen in subparagraaf 2.1 de dissertatie van Witman(2007), die
onderzoek heeft gedaan naar leiderschap in de medische cultuur. In de analyse maakte zij gebruik
van het begrippenkader van de bekende socioloog Bourdieu, welke hier wordt toegelicht. Uit de
empirie is gebleken dat de onderlinge communicatie van medici karakteristiek is voor de medische
cultuur, omdat zij voornamelijk het gesprek voeren op inhoudsniveau, ook wanneer de problematiek
speelt op het proces- of betrekkingsniveau. Om de werking van deze bevindingen te begrijpen, is in
subparagraaf 2.1.2 een tweetal theorieën opgenomen over de structuur van de gelaagde
communicatie.
In paragraaf 2.2 wordt de systeemtheoretische benadering geconcretiseerd aan de hand van
sociotechnische principes. De relevantie van de sociotechniek zit ten eerste in de ‘holistische’ visie op
organisaties die eerder aan bod kwam, in de zin dat het de dimensies structuur, cultuur, systemen en
mensen betrekt in de analyse van organisaties. De centrale veronderstelling van de sociotechniek is
dat succesvolle organisatieverandering alleen kan geschieden wanneer deze dimensies congruent
zijn. Omdat cultuur dan reeds uitvoerig behandeld is, worden alleen de dimensies ‘structuur’ en
‘mensen’ toegelicht. De dimensie ‘systemen’ wordt zijdelings genoemd, omdat een uitgebreide
verdieping in relatie tot de empirie niet nodig is. Ten tweede is de sociotechniek relevant vanwege
het concept zelfsturing, wat bruikbaar is in de analyse van de dedicated teams.
De structuur wordt uitgediept in subparagraaf 2.2.1, door middel van het sociotechnische
concept van zelfsturende teams. Subparagraaf 2.2.2 betreft een beschrijving van de kennisintensieve
organisaties en kenniswerkers en is een toelichting op de dimensie ‘mensen’.
Waar relevant en mogelijk, worden de theorieën toegespitst op de specifieke context van de
dedicated teams in het WKZ.

2.1.

Organisaties als cultuur: habitus en communicatie

De medische wereld kent een bijzonder lang socialisatieproces: Naast langdurige overdracht van
medische kennis, loopt een langdurig proces van overdracht van de medische cultuur. Dit
socialisatieproces is net zo belangrijk als de wetenschappelijke kennisoverdracht, en vindt vooral
plaats tijdens klinische stages wanneer de student continu wordt blootgesteld aan de medical talk
and habits. De set van medisch-professionele normen en waarden wordt ook wel het verborgen
curriculum genoemd (Hafferty en Franks, 1994). Een belangrijk onderdeel van het verborgen
curriculum zijn de omgangsvormen, hiërarchie en gezag. Zo worden studenten bijvoorbeeld vanaf
het begin getraind in het vraag- en antwoordspel, waarin de hoogste in rang de vragen stelt aan
degene in opleiding (Atkinson, 1995). Het intensieve socialisatieproces verschaft de medische
professie een sterke identiteit.
In betekenisgevingsvraagstukken speelt cultuur een belangrijke rol. Voor deze studie is het dan
ook relevant om te verdiepen in de cultuur van het medische veld. In dit kader wordt Witman e.a.
(2010) aangehaald, die in een UMC onderzoek heeft gedaan naar cultuur en leiderschap onder
medici. Een belangrijke opmerking hierbij is, dat haar respondenten hoofden van vakgroepen waren.
In dit onderzoek gaat het om hoofden van klinieken in de gedaante van dedicated teams.
Desondanks zijn de resultaten van Witmans onderzoek bruikbaar, omdat de medische habitus de
kern vormt, en overeenkomt. Binnen de medische cultuur valt op dat communicatie vooral via de
weg van de inhoud verloopt, met als gevolg, zo blijkt uit de resultaten, ambiguïteit en spanningen.
Om dit te kunnen begrijpen, is onder ander de theorie van de gelaagde communicatie opgenomen
van Watzlawick (1970).
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2.1.1. De medische habitus
Witman e.a. (2010) deed in een Nederlands academisch ziekenhuis onderzoek naar het leiderschap
van divisiehoofden, waarbij zij de termen ‘veld’, ‘kapitaal’ en ‘habitus’ van Bourdieu (1990) gebruikt
als analysemethoden. Het begrippenkader van Bourdieu is in de analyse van organisatievraagstukken
bruikbaar, omdat het een beeld geeft van de sociale condities waaronder machtsrelaties zich
ontwikkelen en manifesteren (Emirbayer en Johnson, 2008).
Veld verwijst naar een domein, een relatief autonome sociale wereld die werkt volgens een
eigen logica, met zijn eigen spelregels. In een veld werkt een specifieke vorm van kapitaal, dat is een
vorm van macht die ongelijk is verdeeld, en waarvan het bezit toegang geeft tot de winst die in het
veld te behalen is. De strijd om de macht is ook een strijd om het behoud of de verandering van de
structuur en de grenzen van het veld. Menselijk gedrag is gericht op het accumuleren van de vorm
van kapitaal die specifiek is voor het veld waarin zij handelen. De gevestigde orde in het veld heeft
een monopolie op het veldspecifieke kapitaal, en neigt dan naar conservatieve strategieën. Ofwel, zij
proberen hun krachtige positie te bestendigen en concurrentie buiten te houden. Nieuwkomers die
het veld betreden, worden alleen geaccepteerd als zij de regels van het veld aanvaarden. Dit is
overigens geen bewuste keuze; Bourdieu gebruikt hiervoor ook de term ‘doxa’. Doxa is alles wat het
veld, het spel en de inzet is, alle vooronderstellingen die men stilzwijgend en onbewust aanvaardt
door het spel mee te spelen. Zo dragen nieuwkomers bij aan de reproductie van het spel, op straffe
van uitsluiting (Pels, 1992).
Nieuwkomers Bourdieu onderscheidt vier soorten kapitaal: economisch, sociaal, cultureel en
symbolisch. Economisch kapitaal heeft betrekking op inkomen en vermogen. Sociaal kapitaal is het
geheel aan (potentiele) hulpbronnen dat voortvloeit uit een netwerk van relaties en onderlinge
bekendheid, ook wel lidmaatschap. Onder cultureel kapitaal wordt verstaan de kennis en
vaardigheden van een individu, die tot lijfelijke eigenschap zijn geworden. Symbolisch kapitaal
vervolgens, is de vorm van kapitaal die binnen een veld als legitiem wordt beschouwd, waarvan
degene die erover beschikt onderscheiden wordt in status en prestige (Pels, 1992). Habitus verwijst
naar inwendige, duurzame schema’s, of disposities, voor waarneming en waardering, die aanzetten
tot praktisch handelen volgens de spelregels van het veld. De habitus wordt gevormd door het veld
waarin een individu zich langdurig begeeft, en draagt door praktisch handelen op zijn beurt bij aan
het voortbestaan van het veld (Pels, 1992). De habitus stelt het indidivu in staat om te handelen
zonder vooraf te reflecteren op gedrag. Individuen die in eenzelfde veld opgroeien, en zodoende een
overeenkomstige sociale achtergrond hebben, ontwikkelen ook een overeenkomstige habitus.
In de context van dit onderzoek wordt gesproken over de medische habitus, welke zeer
specifiek is door de jarenlange opleiding en socialisatie. Witman onderscheidt vijf disposities in de
medische habitus, te weten de klinische, wetenschappelijke, professionele, collegiale en
leiderschapsdispositie. In de klinische dispositie ziet een arts een persoon als patiënt. ‘Patiënten zien’
is belangrijk in het verwerven en behouden van deze dispositie. De wetenschappelijke dispositie
duidt op het praktiseren van medicijnen als wetenschap. Dit komt vooral tot uiting in jargon, als ook
het lezen en doen van basaal onderzoek. De professionele dispositie heeft betrekking op het
persoonlijk verantwoordelijk voelen voor de patiënt. De sterke professionele autonomie in het
medische vak speelt hier een grote rol. De vierde dispositie, de collegiale, verwijst naar de
verhouding tussen individu en groep. Geldende omgangsvormen zijn collegialiteit, niet controleren
en geen kritiek uiten. Onder collegialiteit wordt verstaan iets doen voor de ander, alsmede het niet
geven van bevelen. Controle wordt als beledigend ervaren omdat het een aanval is op de
professionele autonomie. Dit heeft een directe relatie met ‘verbod’ op onderlinge kritiek, omdat
kritiek een ondermijning is van competentie en expertise (Witman e.a., 2010). Loyaliteit en
solidariteit zijn belangrijke begrippen in de collegiale dispositie. Tot slot kan een afdelingshoofd de
leiderschapsdispositie ontwikkelen, wanneer hij zich persoonlijk verantwoordelijk voelt voor de
groep. In dat geval is hij erop gericht om de groep vrij te houden van conflict, en de het gezamenlijke
kapitaal te beschermen. Zo nodig vraagt dit van een afdelingshoofd om te handelen in strijd met de
collegiale dispositie (Witman, 2007).
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De medische habitus en management
Zoals eerder beschreven, zien we een trend in het integreren van medici in management. In het
gedachtegoed van Bourdieu kan gezegd worden dat deze doctors in the lead worden beoogd in twee
velden te acteren: het medische veld en het managementveld. In het managementveld gelden
andere spelregels en economisch kapitaal prevaleert. Een uitzondering daargelaten, zal een dokter
geen managementhabitus hebben ontwikkeld, en onbekend zijn met de bijbehorende kennis en
vaardigheden. Maar vooral begrenst de medische habitus de mogelijkheden om een manager te zijn.
‘Managen’ is een buitengewoon lastige zaak, als het geven van opdrachten en feedback in de cultuur
ongewoon, en zelfs ongewenst is. Afwijken van deze ongeschreven regels leidt tot conflict en
uiteindelijk tot uitstoting van de groep, terwijl lidmaatschap onder medici juist zo belangrijk is
(Witman 2007).
Bourdieu spreekt via kapitaal over leiderschap, in termen van spokesman en wise men. Als bron
van macht dwingt kapitaal gezag af, in welke vorm dan ook. In het academisch-medische veld gaat
het om het accumuleren van sociaal en cultureel kapitaal, waarbij cultureel kapitaal
onderscheidingswinst oplevert en zo symbolisch kapitaal wordt. Iemand die macht uitoefent op basis
van sociaal kapitaal is een spokesman: hij of zij vertegenwoordigt en spreekt en handelt in naam van
de groep. Vaak wordt dit gezien als corvee en niet als bron van prestige, omdat de spokesman dit
doet op basis van groepskapitaal, en niet op individuele bijdrage (Witman, 2007). De wise man
daarentegen ontleent gezag aan cultureel kapitaal. Kennis en vaardigheden verschaffen autoriteit, en
zo het vermogen om mensen naar hem te laten luisteren. In de medische wereld is symbolisch
kapitaal een voorwaarde voor leiderschap, en een doctor in the lead moet in termen van Bourdieu
dan ook zo’n wise man zijn. Dit betekent dat hij of zij gezag ontleent aan uitmuntend functioneren op
alle vier de disposities (Witman, 2007). Excellentie in de klinische dispositie is het vermogen om
bijzondere of afwijkende gevallen te kunnen diagnosticeren en behandelen. Wetenschappelijke
excellentie betreft het ontwikkelen van wetenschappelijk toepasbare kennis door basaal onderzoek
te doen, en daarover te publiceren. Excellentie in de professionele dispositie is ‘altijd’ werken en
handelen en beslissen in het belang van de patiënt. In de collegiale dispositie excelleert een dokter
als hij de omgangsvormen met finesse weet te hanteren. Excelleren op alle disposities maakt dat een
dokter gepercipieerd wordt als een wise man en zodoende gelegitimeerd is om als afdelingshoofd
invloed uit te oefenen op anderen. Wanneer een afdelingshoofd de leiderschapsdispositie
ontwikkelt, is excellentie het vinden van de ultieme balans tussen invloed uitoefenen en collegiaal
gezien zo min mogelijk ‘schade’ veroorzaken. Het handelen in strijd met de collegiale dispositie
accepteert de groep door de status van wise man.
Witman stelt vervolgens, dat de leider die managementtaken krijgt, geen
managementdispositie ontwikkelt. Een dokter onderhoudt de relatie met het management van het
ziekenhuis als spokesman, maar blijft vooral collega en trouw aan de medische logica. Witman
verklaart dit, doordat het denken en handelen van beide logica strijdig zijn met elkaar. Beide
werelden hebben eigen doelen, andere besluitvormingsmechanismen en omgangsvormen, die sterk
van elkaar (kunnen) verschillen. Vanwege de klinische senioriteit als basis van gezag, is het een
dokter bovendien niet geoorloofd om zich veelvuldig bezig te houden met management, omdat hij
anders inboet op inhoudelijk gezag. De beide logica’s zijn dus moeilijk te verenigen in één persoon.
Witman suggereert in haar dissertatie zorgvuldige selectie en integratie van niet-medische managers,
om in samenwerking deze bruggen wél te kunnen slaan: “Two wise men that are conscious of the
sometimes inescapable differences of their worlds may use this disparity to cooperate in a productive
way.” (Witman e.a., 2010: 15).

2.1.2. Effectieve communicatie
Waar mensen zijn is communicatie, en wat mensen ook willen bereiken, ze hebben er communicatie
voor nodig (Oomkes, 1986). Communicatie kan cultureel geduid worden: wat wordt er wel en niet
besproken, hoe spreekt men elkaar aan, waar heeft men het over? De werkelijkheid is een sociale
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constructie: door het uitwisselen van, en onderhandelen over betekenissen vormen mensen de
wereld om hen heen (zie ook 3.1). Communicatie is hiervoor het voertuig.
Een belangrijk kenmerk van de medische cultuur is de communicatie die primair op
inhoudsniveau plaatsvindt, ook daar waar het in essentie om de betrekking gaat. Theorieën over de
gelaagde structuur van communicatie zijn handig om het proces van betekenisgeving te kunnen
begrijpen en waar zich al dan niet problemen voordoen rond het functioneren van de dedicated
teams.
Gelaagde communicatie.
Watzlawick (1970) spreekt over de gelaagde structuur van communicatie. Volgens hem is deze
tweeledig; hij onderscheidt inhouds- en betrekkingsniveau. Het inhoudelijke aspect is de letterlijke
inhoud van de boodschap. Het betrekkingsaspect bevat alles wat aangeeft hoe de inhoud opgevat
moet worden, hoe de relatie gedefinieerd wordt en welke verwachtingen er zijn ten aanzien van de
respons. Communicatie bevat altijd boodschappen op beide niveaus, echter de boodschap op
betrekkingsniveau wordt niet geëxpliciteerd. Het betrekkingsaspect is desondanks krachtig in
communicatie en vergt enig reflectievermogen om de werking ervan te zien en te begrijpen.
Dientengevolge worden conflicten vaak via de weg van de inhoud geprobeerd op te lossen, terwijl
het daadwerkelijke probleem op betrekkingsniveau speelt. Iets anders doet zich voor in het geval van
paradoxale boodschappen, wanneer de boodschap op de inhoud en de boodschap op de betrekking
conflicteren. Deze paradoxen kunnen volgens Watzlawick alleen opgelost worden door te
communiceren op metaniveau, dat wil zeggen, communiceren over de communicatie.
Watzlawick (1970) stelt bovendien ‘alle gedrag is communicatie en het is niet mogelijk om
niet te communiceren’. Hij redeneert dat er geen tegenstelling is van gedrag, met andere woorden,
men kan zich niet niet gedragen. Als we er vervolgens vanuit gaan dat ieder gedrag een boodschap
draagt, en dus communicatie is, impliceert dat, dat niet communiceren niet mogelijk is. Non-verbale
communicatie speelt een grote rol, maar ook wat niet gezegd wordt is daarom belangrijk om
onderlinge verhoudingen te begrijpen.
Een tweede manier om te kijken naar communicatie, is de communicatiepiramide, waar in
tegenstelling tot Watzlawick drie niveaus worden onderscheiden. Ten eerste de inhoud van de
boodschap, ofwel het onderwerp van gesprek. De procedure als tweede laag, is de manier waarop de
boodschap wordt overgedragen en waar het op terugslaat. De derde laag, het fundament, is het
proces van de betrekkingen tussen de communicerende personen. Dit proces is het moeilijkst
grijpbaar, omdat de communicatie niet expliciet is, en bovendien onbewust. Onderstaande
afbeelding maakt de gelaagdheid inzichtelijk (Kessels & Smit, 2010).
Het proces in de communicatiepiramide komt overeen met het betrekkingsniveau van
Watzlawick. Deze piramide is echter handig, omdat het concreet weergeeft welke vorm van
communicatie op welk niveau speelt. In het vervolg zal proces en betrekking door elkaar gebruikt
worden.
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Communicatie in de context van het onderzoek.
De gelaagdheid van de communicatie biedt aanknopingspunten voor analyse. Of we nu kijken naar
de piramide ontleend aan Kessels & Smit (2010) of de theorie van Watzlawick (1970), beide bieden
ons het inzicht dat overtuigingen en gevoelens ten aanzien van onszelf, anderen en de wereld om
ons heen altijd doorklinken in communicatie, en zelfs de basis vormen van het communicatieproces.
Het abstractieniveau leidt er echter toe dat mensen het er vaak niet over hebben. Betekenisgeving zit
dus op proces- en betrekkingsniveau, maar speelt meestal onbewust. De boodschappen die we
afgeven op betrekkingsniveau zijn voelbaar en bepalen voor een groot deel onze actie, maar
tegelijkertijd zijn ze moeilijk grijpbaar omdat ze niet geëxpliciteerd zijn.
Het proces- of betrekkingsniveau is echter wel daar waar duurzame verandering
bewerkstelligd kan worden. Veranderingen grijpen in op overtuigingen en het gevoelsleven van
mensen en ze zeggen vaak iets over de onderlinge verhoudingen en verwachtingen. Denk
bijvoorbeeld aan organisaties die bezuinigen: gedwongen ontslagen roepen bij werknemers veel
emotie op. De emotie komt voort uit ambiguïteit op betrekkingsniveau: men voelt zich bijvoorbeeld
aan de kant gezet of niet gewaardeerd. Bovendien is het een waardevol inzicht, dat er ook een
boodschap uitgaat van datgene wat niet gezegd en niet gedaan wordt, wat Watzlawick (1970) ook
wel aanduidt met de term ‘verwerping’ of ‘negering’. Bij mensen grijpt dit meestal harder in dan
bevestiging, omdat ze zich in hun bestaan niet erkend voelen. Vaak zijn mensen zich er niet van
bewust, dat ze ook met niets doen of zeggen een boodschap afgeven.
Verandering is ook communicatie. Het appelleert aan overtuigingen, betekenissen,
verwachtingen en gevoelens van mensen. Wanneer zich verstoringen in relaties voordoen, is het
behulpzaam om hierover op metaniveau te kunnen communiceren. Dat houdt in, communicatie over
de communicatie. Hierdoor kunnen de barrières opgeheven worden die destructief werken in
onderlinge relaties. Voorwaarde hiervoor is reflexief vermogen, het vermogen zich bewust te zijn van
zichzelf en van anderen en vanuit dit bewustzijn concreet te handelen.
Het belang van communicatie komt op meerdere punten in dit theoretisch kader naar voren.
In paragraaf 2.1.1 werd geconcludeerd dat communicatie in de medische habitus een aantal
karakteristieken kent (Witman, 2007). Allereerst zijn medici niet gewend aan feedback. Elkaar
aanspreken en reflecteren op overtuigingen en emoties zit niet in de cultuur opgesloten. Ten tweede
is de hiërarchie bepalend in wat besproken mag worden en wat niet, maar ook hóe: medici hoger in
rang mogen vragen stellen aan medici lager in rang, andersom past niet in de spelregels van het veld.
Medici hebben verfijnde mechanismen om de onderlinge verhoudingen te definiëren.
Rond zelfsturende teams zullen we zien dat adequate feedbacksystemen een voorwaarde zijn
voor het ontwikkelingsproces naar volwassenheid, en dat leiders moeten kunnen afstemmen op de
vraag van het team, waarvoor reflectievermogen een vereiste is. De vaardigheden om deugdelijk te
communiceren op procesniveau zijn dus essentieel ten aanzien van zelfsturing.
In paragraaf 2.2.2 wordt Weggeman (2007) aangehaald, die zegt dat professionals voornamelijk
kennisgeoriënteerd zijn, met als gevolg dat zij geneigd zijn om het gesprek op het niveau van de
inhoud te voeren. Professionals toetsen zichzelf op de juistheid en inzet van kennis ofwel, of zij hun
professie goed uitvoeren volgens de normen die gelden binnen hun vakgroep. Reflecteren is een
belangrijke eigenschap van professionals, maar professionele communicatie en inhoud focust
voornamelijk op de inhoud en procedure.

2.2.

Organisaties als systemen: Sociotechniek

In de inleiding kwam reeds naar voren dat de resultaten van deze studie ook geanalyseerd worden
vanuit de systeembenadering. Specifiek wordt de sociotechniek gebruikt, als gangbare gevestigd
gedachtegoed binnen deze orde, vanwege haar ideeën over zelfsturing en congruent organiseren.
De sociotechniek is vlak na de Tweede Wereldoorlog ontstaan, toen onderzoek uitwees dat de
technische systemen van een organisatie niet los gezien konden worden van de sociale systemen
(Van Amelsvoort, 1999). Zij beïnvloeden elkaar wederzijds en zijn om die reden niet apart van elkaar
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te ontwerpen en veranderen (Kuipers & Van Amelsvoort, 2002). In de loop der tijd is het concept aan
verandering onderhevig geweest, en om deze ontwikkeling te duiden wordt nu gesproken van de
moderne sociotechniek (MST). Van Amelsvoort (1999) beschrijft de moderne sociotechniek als “een
bedrijfskundige stroming die het verband tussen enerzijds arbeidsverdeling en anderzijds de
productiviteit van de organisatie en de kwaliteit van het werk van mensen centraal stelt. Het is een
theorie ten aanzien van het verklaren, vormgeven en veranderen van organisaties in relatie tot de
strategische context.”
Sociotechnische principes breken met de traditionele bureaucratische organisatie, als het gaat
om arbeidsdeling, regels en procedures. Op organisatieniveau is het streven flexibiliteit en innovatief
vermogen. Op het niveau van de individuele werknemer is dat betrokkenheid bij de arbeid en
organisatie, alsmede mogelijkheden tot groei en ontwikkeling. Een middel is de invoering van
zelfsturende teams, hierop wordt in subparagraaf 2.2.1 nader ingegaan. Eerst volgt een toelichting
op de wederzijdse afhankelijkheid van de organisatiedimensies.
Een holistische visie op organisaties.
Eerder werd genoemd dat uit onderzoek is gebleken dat de technisch-economische systemen van
organisaties niet los kunnen worden gezien van de sociale systemen. Deze integrale benadering is
dan ook functioneel in het ontwerpen en begrijpen van organisatieveranderingsprocessen.
Onder technische variabelen valt ten eerste de structuur van de organisatie, ofwel de uitvoering
en de besturing van het primaire proces. Ten tweede behoren ook systemen tot deze zogenoemde
‘organisatiehardware’. Systemen zijn regels en procedures die het primaire proces vastleggen in
routines. Ook belonings- en personeelssystemen vallen hieronder. De sociale variabelen zijn
eveneens tweeledig. Allereerst de mensen met hun attributen, zoals capaciteiten, potenties en
opvattingen. Als tweede de cultuur, het patroon van aangeleerde, gedragen basisveronderstellingen
die gedrag sturen. Hieronder vallen ook samenwerking en onderlinge verhoudingen. Terugkomend
stelt de sociotechniek dat deze variabelen onderling afhankelijk zijn en elkaar wederzijds
beïnvloeden. Om een voorbeeld te nemen, systemen en structuren zijn door mensen gemaakt en
zodoende een culturele uiting, maar tegelijkertijd beïnvloeden structuren en systemen de cultuur.
De grondslag van de organisatievormgeving zijn de missie, visie, strategie en doelen van de
organisatie. De leider is met zijn of haar leidinggevende principes de brug tussen de grondslag en de
vormgeving van de variabelen. Deze organisatievormgeving leidt vervolgens tot bepaald
organisatiegedrag, dat verschillende resultaatgebieden kent, namelijk de kwaliteit van de organisatie,
de kwaliteit van de arbeid en de kwaliteit van de onderlinge relaties. De essentie van de integrale
benadering, is dat de variabelen congruent moeten zijn om goede resultaten te behalen. Visueel: het
dak moet gedragen worden door de vier pijlers om stabiel te zijn en de spanning op de pijlers gelijk
te houden. De reden dat organisatieveranderingen niet het gewenste resultaat bereiken, of een
duurzaam effect teweeg brengen, is dat niet aan alle aspecten van een organisatie aandacht besteed
wordt en zodoende een mismatch ontstaat (Van Amelsvoort, 1999). Onderstaande afbeelding,
ontleend aan Van Dijk (2008:31), is een visualisatie van de integrale benadering.
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Hoe verhoudt de systemische benadering zich nu ten opzichte van de culturele benadering? ‘Cultuur’
wordt in de sociotechniek afgebeeld als onderdeel van een organisatie en dat is ietwat misleidend,
omdat het de indruk wekt van een functionalistische visie op cultuur. Functionalisten, waaronder
bijvoorbeeld Schein (1992), zien cultuur als iets dat een organisatie hééft. In die opvatting is het een
variabele net als structuur en financiën, en wordt zodoende verondersteld manageable te zijn. De
Sociotechniek heeft geen functionalistische visie op organisaties; zij propageert de reciprociteit van
organisatiedimensies. Net als Demers (2007), die beschrijft dat structureren en systemen ook
uitingen zijn cultuur. De sociotechniek is echter niet zo uitgesproken als Smircich (1983), die stelt dat
een organisatie cultuur ís. Cultuur is in de culturele benadering geen deelaspect, maar een
alomvattend proces van organisaties. Dientengevolge is cultuur niet manegeable of maakbaar,
enerzijds door de weerbarstigheid van de basisveronderstelling van culturen, en anderzijds door de
ambiguïteit rond de differentiatie in betekenissen (Vermeulen & Koster, 2011). Van Amelsvoort
onderschrijft dat: de weerbarstigheid van cultuur kan ertoe leiden dat problemen onoplosbaar zijn. 1

2.2.1. Structuur
De structuur in de sociotechniek is de uitvoering en besturing van het primaire proces. De invoering
van de dedicated teams kan aldus gezien worden als een interventie op de organisatiestructuur.
De DT’s zijn zelfsturende teams in enge zin: de teams zijn verantwoordelijk voor het medische
proces op de afdeling: van zorg aan het bed tot het maken van beleid voor de lange termijn. In enge
zin, omdat zij geen verantwoordelijkheden hebben ten aanzien van het gehéle primaire proces van
de kliniek, waaronder ook de verpleegkundige en paramedische zorg vallen. Het concept van
zelfsturende teams is desondanks relevant, omdat de achterliggende principes aanknopingspunten
bieden voor de betekenisgeving aan de DT’s. We maken hier ook een zijstap naar de implicaties voor
leiderschap, het fundament van de organisatievariabelen.
Om het concept van zelfsturing te begrijpen, moeten eerst twee andere sociotechnische termen
uitgelegd worden, te weten ‘complexiteit’ en ‘regelvermogen’.
‘Complexiteit’, een term ontleend aan de systeemtheorie, ontstaat door vergaande opdeling
van organisatieprocessen, waardoor een dynamisch netwerk ontstaat, dat zich kenmerkt door een
veelheid aan interacties en onderlinge afhankelijkheid. Het moge een logische constatering zijn, dat
het aanpassingsvermogen aan de externe eisen minimaal is (Van Amelsvoort, 1999).
‘Regelvermogen’ duidt op de mate van zelfstandigheid in het vormgeven van werkprocessen.
Reductie van complexiteit en het vergroten van het regelvermogen worden gezien als methoden om
de prestaties van de organisatie te bevorderen en betrokkenheid bij het werk te genereren. Hiertoe
organiseert de sociotechniek rondom processen in plaats van functies, en maakt groepen
werknemers verantwoordelijk voor een totale taakcyclus (Kuipers e.a., 2010). Dit worden ook wel
zelfsturende teams genoemd. Van Amelsvoort (2003:9) geeft de volgende definitie van een
zelfsturend team:
‘Een relatief vaste groep van medewerkers die gezamenlijk verantwoordelijk is voor het totale
proces waarin producten of diensten tot stand komen, die aan een interne of externe klant
geleverd worden. Het team plant en bewaakt de proces-voortgang, lost dagelijkse problemen op
en verbetert proces- en werkmethoden, zonder daarbij voortdurend een beroep te doen op de
leiding of op ondersteunende diensten.’
Leisink (2006) verbindt zelfsturing aan verschillende theoretische perspectieven. In de moderne
sociotechniek is het concept van zelfsturing vooral van instrumentele betekenis. Op
organisatieniveau wordt het ingezet als middel ter verbetering van de productiviteit en efficiency, en
op het niveau van de organisatiegemeenschap ter verbetering van de werkrelaties. In tegenstelling
tot de constructivistische visie, waarin zelfsturing excellentie in ‘organisatieperformance’ moet
vergroten. De Moor (1995, in: Leisink, 2006) zegt dat betekenisgeving en groepsbinding doelen op
zich zijn van zelfsturing. In het constructivisme heeft zelfsturing dus ook een culturele waarde.
1
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Achterliggende principes
In hetzelfde boek geeft Van Amelsvoort een negental principes van het ontwerpen van een
zelfsturend team.
1. De teamtaak is zo compleet mogelijk, kan gekoppeld worden aan een meetbaar resultaat er is
sprake van een afgebakend pakket aan taken, die onderling samenhangen.
2. In de activiteiten zijn de teamleden van elkaar afhankelijk, waardoor ze aanvullend zijn op elkaar.
In sommige gevallen kan de primaire taak individueel uitgevoerd worden, maar is een goede
samenwerking belangrijk om elkaar te kunnen vervangen, of bijvoorbeeld in het kader van
optimale kennisdeling. De gezamenlijkheid bevordert de stabiliteit en leidt dientengevolge tot
een beter resultaat.
3. De omvang van het team past bij het bij het werk, in de zin dat ieder lid een herkenbare bijdrage
levert, snelle afstemming mogelijk is en de kwetsbaarheid gering. Hierbij moet in ogenschouw
genomen worden, dat de samenstelling van het team een grote rol speelt in het succes of slagen.
Naast de algemeenheid van vaktechnische kennis, zijn de individuele kwaliteiten ideaaltypisch
toereikend voor de teamtaak, als ook zijn ze complementair.
4. Het team is voldoende gefaciliteerd in het uitvoeren van de werkzaamheden, in termen van
regelmogelijkheden en bevoegdheden.
5. Het team draagt zorg voor interne en externe afstemming. In de bureaucratische organisatie was
dit de taak van een leidinggevende, een zelfsturend team dient hierin zelfstandig te opereren.
6. De leden van het team zijn in staat om verschillende taken uit te voeren, teneinde continuïteit en
stabiliteit te waarborgen. Dit impliceert dat er binnen een team voldoende en diverse expertises
huizen, men kennis heeft van elkaars werkzaamheden, er mogelijkheden tot groei en
ontwikkeling zijn, en mogen tot slot statusverschillen niet belemmerend zijn in de interne
mobiliteit.
7. Teams moeten een fysieke eigen ruimte hebben en beschikken over eigen middelen indien nodig
voor de uitvoering van het werk. Dit heeft voornamelijk het psychologische effect eigenaar te zijn
van het werkproces.
8. De besturingssystemen moeten aansluiten op de mate van zelfstandigheid en
resultaatverantwoordelijkheid van het team. Dat betekent ten eerste dat er kaders geschapen
moeten worden waarbinnen het team kan en mag opereren en ten tweede, dat deze kaders
geen keurslijf zijn, maar vrijheid bieden om zelfstandig vorm te geven aan de weg naar het
resultaat. Om goed te functioneren, moet een zelfsturend team concreet geformuleerde doelen
hebben. Voorts brengt dat met zich mee, dat adequate terugkoppeling gewenst is om niet
richtingloos te worden, en er bovendien de gelegenheid is om bijtijds te kunnen bijsturen
wanneer resultaten teleurstellend zijn.
9. Beloningssystemen moeten een zodanige uitwerking hebben, dat het de leden uitdaagt tot het
bijdragen aan de teamtaak, alsmede op individueel niveau een prikkeling zijn om verder te
groeien en te ontwikkelen. Dit betekent, dat taak- en functieomschrijvingen alsmede
competenties in de beoordeling en beloning niet sluitend zijn, maar ook de resultaten op zowel
individueel- als teamniveau moeten worden meegenomen.
Leidinggeven aan zelfsturende teams.
Zelfsturende teams maken een ontwikkelingsproces door naar volwassenheid in sociale zin, maar ook
in het oppakken van (complexe) taken en verantwoordelijkheden (Van Amelsvoort, 2003). Handelen
in lijn met de organisatiedoelstellingen is zodoende niet een basisvaardigheid, maar een vaardigheid
die ontwikkeld moet worden. De groei naar volwassenheid heeft ook implicaties voor leiderschap.
Parallel aan de ontwikkeling van het team, moet een ontwikkeling plaatsvinden in de aard en het
karakter van de aansturing. De leider kan drie rollen aannemen, namelijk managen, coachen en
leiden. ‘Managen’ bevat meerdere activiteiten: het sturen op resultaat, het scheppen van
randvoorwaarden en focussen op verbetering. ‘Coachen’ is meer gericht op de ontplooiing van het
individuele teamlid, en de ontwikkeling van het team als geheel. ‘Leiden’ als derde is het formuleren
van een visie en deze uitdragen, alsmede hierin voorbeeldgedrag vertonen en zelfreflectie.
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In het vroege ontwikkelingsproces bestaat vaak onduidelijkheid over de samenstelling, het
kader en mandaat. Deze ambiguïteit vraagt om een actieve rol op alle gebieden. Het uitdragen van
visie ten aanzien van de organisatieverandering is een belangrijke, maar ook begeleiding in
gezamenlijkheid om de onderlinge binding te bevorderen, alsmede het sturen op resultaten.
Naarmate het team volwassen wordt in het oppakken van taken en onderlinge verhoudingen,
verschuift de betekenis van de leider naar metaniveau. In de coachende rol geeft de leider feedback
op het functioneren, en bewaakt bovendien groei en ontwikkeling op zowel individueel- als
teamniveau. De leider in een managende rol biedt ondersteuning in verbeterslagen van het team als
geheel. De leidende rol is voornamelijk extern gericht, door het team met de buitenwereld te
verbinden (Van Amelsvoort e.a., 2003).
Evident is dat de leider te allen tijde een actieve rol speelt in de ondersteuning van een team. De
aard en het karakter van deze actieve rol wordt echter bepaald door het ontwikkelingsproces van het
team. De leider zal zijn gedrag dus moeten afstemmen op de context, en daarvoor is reflexief
vermogen een noodzakelijk goed en de vaardigheden om op metaniveau te kunnen communiceren
(zie paragraaf 2.1.2)

2.2.2. Mensen: Kennisintensieve organisaties en professionals
De mensen in een organisatie, met al hun inzichten, vaardigheden, opvattingen en attitudes, vormen
in de sociotechniek een tweede aanknopingspunt voor analyse.
Het WKZ is als academisch kinderziekenhuis bij uitstek een wat ook wel genoemd wordt
‘kennisintensieve organisatie’, waarbij kenniswerkers, in dezen dokters, verantwoordelijk zijn voor
het primaire proces. Kenniswerkers ontwikkelen, delen, passen toe en evalueren kennis, teneinde
organisatiedoelen te behalen en klanten en zichzelf tevreden te stellen. Deze bijzondere
professionals onderscheiden zich van andere medewerkers, doordat zij permanent en relatief veel
moeten leren om hun taak goed uit te kunnen blijven voeren (Weggeman, 2000). Leren is
noodzakelijk om adaptief te zijn aan de dynamiek in maatschappelijke ontwikkelingen, die nauw
verband houden met de taken van kenniswerkers. Professionals stellen specifieke eisen, en hebben
specifieke verwachtingen ten aanzien van het werk. Bovendien zien kennisintensieve organisaties
zich vaak geconfronteerd met geringe collectieve ambitie, iets dat in leidinggevende teams niet mag
ontbreken. Om het referentiekader van dokters te begrijpen, is het onder andere relevant om het
fenomeen ‘professionals’ verder uit te diepen. Vervolgens wordt de link gelegd met collectieve
ambitie.
Karakteristieken van professionals
Het begrip ‘professional’ heeft een gevoelsmatige definitie: er wordt gediscussieerd over de exacte
definitie en wie wel en niet tot ‘professionals’ gerekend kunnen worden. Van Aken (1994) geeft een
bruikbare definitie, hij zegt dat ‘een professional, zoals een arts, architect of jurist, kan worden
omschreven als een persoon uit een welomschreven beroepsgroep die met behulp van creativiteit en
toepassingsvaardigheden, wetenschappelijke kennis gebruikt bij het oplossen van waardeproblemen’
(p.19). Een waardeprobleem is een probleem waarvan de oplossing van waarde is voor de klant.
Weggeman (2007) beschrijft een aantal karakteristieken. De professional:
- beschikt over gespecialiseerde kennis. Vaak is deze kennis het resultaat van langdurige opleiding,
ervaring en toegepaste vaardigheden;
- streeft naar vrijheid en autonomie;
- is gedreven en vertoont een grote betrokkenheid bij het eigen vakgebied;
- heeft een grote behoefte aan identificatie met de beroepsgroep en collegae;
- voelt zich verplicht om diensten te verlenen, zonder continu rekening te houden met (financiële)
organisatiebelangen, en zonder emotioneel betrokken te raken bij de cliënt. De professional
heeft zodoende een sterke beroepsethiek;
- hanteert professionele standaarden. Beroepsnormen worden intercollegiaal gehandhaafd en
gecontroleerd.
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Weggeman mist hier de waarde te noemen die professionals hechten aan groei en ontwikkeling. Een
hoog kennisniveau is geen einddoel. Het bijhouden van kennis is niet alleen een moeten, maar ook
een sterke behoefte. Zeker in de medische wereld is dit het geval, omdat kennis zich snel ontwikkelt.
Kluytmans (2005) noemt groei en ontwikkeling ook in het kader van arbeidsmotivatie. Hij haalt
hierbij Maslow (1974) aan, die stelt dat menselijk gedrag het resultaat is van de interactie tussen
menselijke behoeften en culturele en contextuele factoren. Hij onderscheidt vijf categorieën die zich
hiërarchisch tot elkaar verhouden. De hoogste behoeften zijn waardering en zelfverwerkelijking.
Herzberg (1968) sluit zich hierbij aan, hij stelt dat mensen hun potentieel willen gebruiken en
ontwikkelen. De aard en de inhoud van het werk zijn hierbij cruciaal, en worden bepaald door
uitdaging, erkenning en groeimogelijkheden. Het is voorstelbaar dat het belang van cognitieve
ontwikkeling in UMC’s nog groter is, door de onderzoekspeiler van de academie. Kennis is van eigen
makelij, direct voor handen en een bron van status en prestige (zie hiervoor ook paragraaf 2.1.1).
Naast groei en ontwikkeling, zijn vrijheid en autonomie twee belangrijke kernbegrippen als
het gaat om professionals. De Caluwé (2002) onderschrijft Weggeman in het streven van
professionals naar autonomie in het vormgeven van het werk, de eigen ontwikkeling en de omgang
met klanten. Hij voegt daaraan toe dat leiding niet gauw geaccepteerd wordt, en noemt zelfs een
professionele allergie voor wat hij noemt ‘de 3 boze B’s’: Bureaucratie, Bazen en Beleid. In
combinatie met het feit dat niet de normen en waarden van de organisatie, maar die van de
vakgroep het referentiepunt zijn, leidt dat ertoe dat professionals zich minder identificeren met, en
committeren aan de organisatie waar zij werkzaam zijn. Het vervullen van managementachtige taken
is dan ineens een andere invalshoek, omdat de organisatiedoelstellingen in dat geval het primaire
referentiepunt moeten zijn in plaats van de doelstellingen van de vakgroep. Bovendien wordt het
samenwerkingsverband dat nodig is in management belemmerd door de hang naar autonomie.
Hameeteman (2009) nuanceert het streven naar vrijheid en autonomie, door te stellen dat
kenniswerkers naast vrijheid wel een kader nodig hebben: ze hebben behoefte aan helder
omschreven doelen en verantwoordelijkheden, zodat verwachtingen duidelijk zijn, alsmede wanneer
men het goed doet en wanneer niet. Ridderbos voegt hieraan toe, dat de organisatie de gewenste
vrijheid en autonomie moet faciliteren, door de middelen en zeggenschap op die manier te alloceren
dat ze aansluiten op de taken en functies. 2 In andere bewoording, kaders zijn gewenst, met binnen
die kaders de vrijheid en mogelijkheid om het mandaat in te willigen. Deze voorwaarden komen
overeen met de principes van zelfsturende teams. Mandaat en kaders kunnen niet zonder elkaar, net
als eigen verantwoordelijkheid en autonomie, en adequate feedbacksystemen.
Overigens moet hier een kritische notitie geplaats worden, dat voorgaande vooral extern
gericht is. Intern bekeken, dus binnen vakgroepen, is men minder onafhankelijk in het nemen van
beslissingen omdat er veel waarde wordt gehecht aan consensus. Bovendien is er sprake van een
sterke onderlinge loyaliteit, waardoor het zelfreinigende vermogen laag is: elkaar aanspreken op
fouten of niet-functioneren is niet gangbaar ( zie ook paragraaf 2.1.1).
Een toespitsing van voorgaande op medici, vinden we in van Oorschot e.a. (1995). Hij deed
onderzoek naar de professionele autonomie van de medisch specialist en kwam tot eenzelfde
conclusie als Weggeman. De autonomie van de medicus dreigt te eroderen door verschillende
maatschappelijke ontwikkelingen. De concurrentie op prijs en kwaliteit, zo zagen we eerder, maakt
dat de consument steeds kritischer wordt. De mondige patiënt wordt hierin zelfs aangemoedigd door
de zorgverzekeraars, zoals second-opinions en vrije artsen-keuze. Met het oog op kwaliteit echter, is
deze erosie onwenselijk. Het antwoord op deze maatschappelijke druk, is volgens Van Oorschot een
herbevestiging van de autonomie van de medische professie, en de kernkwaliteit om te reflecteren
op keuzeprocessen in de beroepsuitoefening. Hij komt met Weggeman overeen in de stelling dat de
organisatie mogelijkheden moet bieden om te groeien en ontwikkelen in het eigen vakgebied, en op
die manier te kunnen voldoen aan de primaire vraag naar kwalitatief hoogwaardige zorg. In die
situatie vallen het belang van de patiënt, de professional, de beroepsgroep en het management
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samen, ofwel is er sprake van collectieve ambitie en zo de mogelijkheid om in
samenwerkingsverband resultaten te behalen.
Weggeman (2007) beschrijft zeven kenmerken van kennisintensieve organisaties, waarvan één
de link beschrijft tussen de karakteristieken van haar professionals en de collectieve ambities in de
organisatie. Dit kenmerk wordt hier toegelicht, om later de uitspraken te kunnen plaatsen, die de
botsing tussen de combinatie professionals en management aanduiden.
Geringe collectieve ambitie
Een kenmerk van kennisintensieve organisaties is een gebrek aan gezamenlijke doelgerichtheid. Dit
komt voort uit het feit dat kenniswerkers meer betrokken zijn bij hun vakgebied dan bij de
organisatie, en zodoende weinig affiniteit hebben en betrokkenheid met zaken die spelen op
organisatieniveau, zoals de missie, visie, doelen en strategieën. Dientengevolge hebben professionals
een geringe interesse in managementposities (Weggeman, 2007).
Het is ook niet per definitie zo, dat de vrijheid waar eerder over werd gesproken, in dienst
wordt gesteld van de organisatie: Het kan ook leiden tot de kantjes ervan lopen. Mintzberg (1983)
zegt dat professionals dankzij hun vrijheid zelfs de behoeften van de cliënt en de organisatie kunnen
negeren. De kans op deze apathie jegens de organisatie is kleiner, wanneer de professional zich kan
identificeren met de missie van de organisatie, ofwel de collectieve ambitie, en zich dientengevolge
meer betrokken voelt (Weggeman, 2007).
Maar waar zit de identificatie? Onderzoek heeft aangetoond dat dit te maken heeft met de
mate waarin persoonlijke doelen in overeenstemming zijn met de organisatiedoelen (Schmidt en
Posner, 1983). Deal en Kennedy (1982) zeggen hierover dat een professional zich een belangrijker
schakel in de organisatie zal voelen, en voorvloeiend meer motivatie zal hebben om in lijn met de
organisatiedoelen te acteren. Zoals Weggeman terecht zegt: het is onlogisch om je snor te drukken,
wanneer je persoonlijke doelen nastreeft en en passant die van de organisatie. Toegespitst op de
dedicated teams, is het handelen in lijn met de organisatiedoelstellingen, dat immers verwacht
wordt van managers, erbij gebaat wanneer de DT-functie in de persoonlijke ambitie past. Wanneer
het afleidt van persoonlijke doelstellingen, komt de collectieve ambitie in het geding, omdat de aard
van de professional ervoor zorgt dat hij allereerst zijn eigen doelen zal nastreven. Enkele
overwegingen rond collectieve ambitie zijn de volgende:
- De collectieve ambitie moet appelleren aan wat de professional als toegevoegde waarde wil
leveren;
- gedeelde normen en waarden dienen onomstotelijke de basis te zijn;
- het moet richtinggevend zijn voor gewenst organisatiegedrag;
- de ruimte moet er zijn om antwoorden te vinden op het realiseren van persoonlijke doelen;
- procedures van werving en selectie, beoordeling en beloning dienen congruent te zijn;
- het moet een wij-gevoel bevorderen.
Kortom, het vertrekpunt van collectieve ambitie is de professional, die via de weg van groei en
ontwikkeling een bijdrage levert aan de organisatieprestaties. De organisatie vaart wel bij de
neveneffecten van het realiseren van de persoonlijke doeleinden van individuele medewerkers, in
termen van betrokkenheid en motivatie.
Ook hier geldt weer het belang van communicatie. Missie en visie hebben betrekking op normen
en waarden, betekenissen en percepties. Hetzelfde geldt voor wat eerder aan bod kwam, dat
professionals niet gewoon zijn om elkaar aan te spreken op gedrag. De kennisoriëntatie maakt dat
het gesprek veelal op het niveau van de inhoud gevoerd wordt, en omgangsvormen en
gezamenlijkheid daar vaak niet aan bod komen. Er wordt niet besproken waar het werkelijk om gaat.
Concreet: diagnosticeren en het uitschrijven van medicijnen is niet van belang als het gaat om de
vraag ‘wat vinden wij goed en wat niet?’, ‘waar willen we naartoe in de komende jaren?’ en ‘hoe
willen wij hier met elkaar omgaan?’. Het beantwoorden van deze vragen die in de DT’s aan bod
(moeten) komen, vereist andere communicatie.
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3. Methodologie
Dit hoofdstuk bevat een verantwoording van de aanpak en uitvoering van het onderzoek. Hiertoe
wordt allereerst ingegaan op het onderliggende wetenschapsfilosofische paradigma, wat sturend is
geweest in de onderzoekproces. In de tweede en derde paragraaf wordt beschreven op welke
manier de gegevens zijn verzameld en geanalyseerd. De vierde paragraaf bevat een toelichting op de
bewaking van de kwaliteit van het onderzoek, in termen van betrouwbaarheid, validiteit en
bruikbaarheid. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een reflectie op de rol van de onderzoeker.

3.1.

Wetenschapsfilosofische positionering van het onderzoek.

De keuze voor de onderzoeksstrategie, wordt gestuurd door opvattingen ten aanzien van
wetenschappelijk onderzoek. In wetenschapsfilosofische termen spreken we dan over het
ontologische en epistemologische vraagstuk. Enige verheldering hieromtrent is bruikbaar, om de
sturingsfactoren in deze studie te achterhalen.
Ontologische en epistemologische opvattingen.
Ontologie duidt op de aard van de werkelijkheid, ‘wat er is’. Specifiek in de sociale wetenschap, gaat
het om het beeld dat de onderzoeker heeft van het leven van mensen in samenlevingen. De manier
waarop kennis van deze werkelijkheid verkregen kan worden, wordt ook wel epistemologie genoemd
(’t Hart, 2005). Ten grondslag aan deze studie ligt de opvatting, dat er geen universele werkelijkheid
bestaat. Individuen ontwikkelen onder invloed van karakter, opvoeding, opleiding en dergelijke een
uniek referentiekader, van waaruit betekenis gegeven wordt aan de buitenwereld. Deze stelling
impliceert dat er geen uniformiteit is in het begrijpen van de werkelijkheid, maar ook dat niet alles
gekend kan worden. Immers, referentiekaders zijn beperkend in het waarnemingsvermogen. Een
gezamenlijk beeld van de werkelijkheid is het resultaat van de uitwisseling van betekenissen, en is
zodoende sociaal geconstrueerd (Martin, 2002). Doorredenerend, ligt aan dit onderzoek de
epistemologische visie ten grondslag, dat kennis van de sociale werkelijkheid verkregen worden door
het begrijpen van menselijk handelen. Niet de oorzaken van gedrag, maar juist de betekenis van
gedrag vormt de essentie (Hollis, 1994).
Interpretatief onderzoek: een gevalsstudie.
Kwalitatief onderzoek is gericht op het achterhalen en beschrijven van de aard, waarde en
eigenschappen van (sociale) verschijnselen. De eerder beschreven wetenschapsfilosofische
opvattingen zijn de basis van de interpretatieve variant van kwalitatief onderzoek: de werkelijkheid is
geen externe variabele, maar juist een product van sociale makelij. De sociale werkelijkheid kan
alleen gekend worden door van binnenuit te kijken en wetenschappers gaan hiertoe op zoek naar de
betekenissen en percepties van de onderzochte personen (Martin, 2002). Dit emic perspective vereist
een open onderzoeksprocedure: onderzoekers laten zich leiden door het veld en nemen zodoende
veel beslissingen tijdens het onderzoek en niet vooraf (Boeije, 2005).
De gevalsstudie is één van de drie manieren om interpretatief onderzoek aan te pakken en wordt
vaak gebruikt in organisatie- en beleidscontexten. Deze vorm beoogt een verschijnsel zo volledig
mogelijk te beschrijven, door op meerdere manieren gegevens te verzamelen. Interviews,
observaties en documenten moeten leiden tot een zo diepgaand mogelijk inzicht in de casus
(Verschuren & Doorewaard, 2005).

3.2.

Dataverzameling

In deze studie is de invoering van de dedicated teams de casus. Door middel van interviews en
observaties is onderzoek gedaan naar de betekenis die dokters geven aan hun lidmaatschap van het
dedicated team. Daarnaast is een aantal documenten van het WKZ betrokken, als startnotities en

E. van Dijk

Juli 2011

19

Onder de mantel der medici

Methodologie

presentaties die zijn gegeven voorafgaand op de invoering van de dedicated teams. Deze
documenten hebben gediend als achtergrondinformatie.
Interviews
Een interview is een gespreksvorm waarin de onderzoeker vragen stelt aan een geïnterviewde over
opvattingen en ervaringen ten aanzien van een bepaald sociaal verschijnsel (Boeije, 2005). De
onderzoeker kan het interview vooraf structureren op de inhoud van de vragen, formulering,
volgorde, en antwoordkeuzes. Er is sprake van een kwalitatief interview, wanneer deze factoren
deels worden bepaald door de interviewsituatie. De open onderzoeksprocedure impliceert dat
interviews niet strak gestructureerd zijn. Onderzoekers treffen echter wel een grondige
voorbereiding op de dataverzameling, door zich in te lezen op thema waar zij onderzoek naar doen.
De eerste twee interviews waren ongestructureerd, om te kunnen exploreren what was at
stake. Op basis van wat de twee respondenten te berde brachten, is een korte lijst gemaakt met
onderwerpen die relevant bleken in het vraagstuk. Zo werd overgegaan op halfgestructureerde
interviews. Rond het negende interview werd het verzadigingspunt bereikt. Dat wil zeggen; er komt
geen nieuwe data op tafel. De laatste interviews zijn daarom geconcentreerd rond de onderwerpen
waar tot dan toe net te weinig data op was verzameld om er harde conclusies aan te kunnen
verbinden.
De respondenten zijn per mail voorbereid op het onderzoek. Hierin werd vermeld dat het ging
om een betekenisgevingsvraagstuk, en de manier waarop ze hun lidmaatschap van het dedicated
team beleven en ervaren het onderwerp van gesprek zou zijn. Tijdens de interviews is ook gelet op
de interactie met de respondent, door bijvoorbeeld oprechte interesse ook non-verbaal te
ondersteunen en langer stil te staan bij kwesties die de respondenten raakten.
De onderzoeksgroep bestond uit alle leden van de dedicated teams op Dolfijn, Kikker, Eekhoorn
en Giraf. Niet ieder team was in de dataverzamelingsperiode volledig bezet, waardoor het aantal niet
op twaalf, maar op tien kwam te staan. Naast de DT-leden van de klinieken, is het Medisch Hoofd
Polikliniek betrokken in het onderzoek, omdat ook deze functie een functieomschrijving krijgt. Op de
polikliniek is geen DT-structuur zoals in de klinieken, en daarom niet vergelijkbaar. Dit gesprek is
daarom alleen van waarde geweest voor de cultuurparagraaf. Er is met één dedicated teamlid geen
gesprek geweest, enerzijds vanuit het oogpunt van dataverzadiging, anderzijds omdat zij nog maar
een week in de functie zat. Zo kwam het totaal aantal respondenten op elf te staan, waarvan vijf
vrouwen en zes mannen. Vermoedelijk varieerde de leeftijd tussen de dertig en vijfenveertig. Alle
gesprekken hebben plaatsgevonden in het ziekenhuis, en duurden vijftig minuten tot twee uur.
Observaties
Participerende observatie maakt het mogelijk om direct waar te nemen, omdat de onderzoeker
deelneemt aan het sociale leven van betrokkenen (‘t Hart, 2005).
Voor deze vorm van dataverzameling is een drietal meeloopdagen georganiseerd met het
dedicated team van de afdeling Eekhoorn. Onder ‘meelopen’ kan worden verstaan observeren,
toekijken, deelnemen aan dagelijkse activiteiten en het voeren van gesprekken. Hierbij is vooral gelet
op cultureel gedrag zoals gebeurtenissen en interacties, wat mensen doen en hoe zij met elkaar
omgaan. De keuze voor deze focus is ingegeven door de interviews die eraan vooraf gingen. Uit die
gesprekken bleek dat de interactie tussen dokters specifiek is, in termen van hiërarchie en
omgangsvormen. Ten behoeve van de vraagstelling leek het relevant om door middel van
observaties te kijken hoe deze interacties vorm hebben in de praktijk.
Er is gekozen voor één afdeling, om niet een reeks momentopnames, maar juist een continu
beeld te verkrijgen van de dagelijkse gebeurtenissen en interacties op een afdeling. De keuze voor
Eekhoorn is gebaseerd op de laagdrempeligheid van de afdeling, zowel van de dokters als de
patiëntenpopulatie. Eén van de dedicated teamleden bood reeds na afloop van een interview aan
een dag mee te lopen, en de andere twee dedicated teamleden maakten eveneens een open indruk.
Het verkrijgen van toegang was dan ook gemakkelijk. Daarnaast is de populatie van Eekhoorn,
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voornamelijk KNO en longziekten, ‘laagdrempelig’, meer dan bijvoorbeeld Giraf, waar
leukemiepatiëntjes liggen.
Het aantal dagen is een tijdtechnische keuze. De planning was om met alle drie de dokters één
dag mee te lopen, maar in de praktijk liep dat door elkaar heen. Zo werd het bijwonen van een
Hoofden-overleg verkozen boven ‘patiënten zien’, omdat de focus ligt op de relaties tussen dokters,
en niet tussen dokter en patiënt.
Documenten
In de dataverzameling is weinig gebruikt gemaakt van documenten, omdat de aanname is dat
betekenisgeving aan het dedicted team vooral tot uiting komt in taal en handelingen, en niet op
papier. Via Julianne Meijers, Manager Zorg, zijn een startnotitie en powerpoint verkregen, die
stammen uit de tijd dat het dedicated team werd bedacht. Daarnaast zijn de nieuwe
functieomschrijvingen in de analyse van de context meegenomen. Alle documentatie is gebruikt als
achtergrondinformatie.

3.3.

Analysemethoden

Het kwalitatieve onderzoeksproces verloopt cyclisch. Dat wil zeggen, dataverzameling en –analyse
wisselen elkaar af. Zoals we eerder zagen vond na de eerste twee interviews al een analyse plaats,
die vervolgens sturend was in de volgende interviews. De uitkomsten van de analyse bepalen wat de
onderzoeker nog te weten moet komen, en stelt hem zodoende in staat om gericht data te
verzamelen (Boeije, 2005). In dit onderzoek heeft het cyclische proces ertoe bijgedragen dat de vraag
een aantal malen is geherformuleerd.
Verwerking van de interviews
De interviews zijn opgenomen met een voicerecorder en na afloop getranscribeerd. Onder deze
keuze ligt de overtuiging dat de data op die manier kwalitatief hoogwaardiger wordt, omdat de
aandacht van de onderzoeker tijdens het gesprek niet wordt afgeleid door het maken van notities, en
de data bovendien nauwkeurig en volledig kan worden gereproduceerd.
Hierna wordt vervolgd met het proces van coderen. ‘Open coderen’ als eerst, is het opdelen van
teksten in fragmenten. De irrelevante data worden gewist, in dezen bijvoorbeeld de uitleg van
medische behandelingen en technieken. De relevante tekstfragmenten worden onderling vergeleken
en krijgen een code, een samenvattende term waaronder ze worden opgeborgen (Boeije, 2005). Na
een volgende dataverzamelingsronde worden de codes herschikt, geherformuleerd, gesplit of
samengevoegd, en ontstaan er hoofd- en subcodes. In de derde fase van coderen, ook wel genoemd
selectieve codering, ligt de nadruk op de integratie van categorieën en het leggen van verbanden. Dit
is de voorbereiding op de schrijffase.
In dit onderzoek zijn in het coderingsproces veel mind-maps gemaakt. De termen werden
gedurende de dataverzameling continu genuanceerd, geherformuleerd en al dan niet met elkaar
verbonden. De ‘definitieve’ mindmap was richtinggevend in het schrijfproces.
Memo’s
Tijdens en na het meelopen zijn observatiememo’s gemaakt. Hierin zijn gebeurtenissen en
gesprekken zo nauwkeurig en concreet mogelijk beschreven. De adequate vastlegging van de
observaties maakt het mogelijk om dezen bij wijze van analyse net als de interviews te coderen.
Naast observatiememo’s zijn ook andersoortige memo’s gemaakt. Sommigen hadden
betrekking op de keuzes die werden gemaakt ten aanzien van het gebruik van methodes en welke
stappen wanneer zijn gezet, om met behulp daarvan de uitvoering en aanpak van het onderzoek te
kunnen verantwoorden. Ten derde werden analytische inzichten wanneer mogelijk opgeschreven om
te voorkomen dat gedachten verloren zouden gaan. Met behulp van de memo’s kreeg het sensitizing
concept inhoud, en de collectie aantekeningen is veel teruggelezen tijdens het schrijfproces.
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De rol van theorie
Ter voorbereiding op dit onderzoek is een publicatie gelezen van Witman over de resultaten van haar
promotieonderzoek naar leiderschap in de medische cultuur (zie paragraaf 2.1.1). De keuze voor dit
thema is gebaseerd op het gegeven dat cultuur een grote rol speelt in betekenisgevingsvraagstukken.
Het thema ‘medische cultuur’ en ‘medische managers’ waren sensitizing concepts, dat wil zeggen,
concepten die nog niet zijn uitgewerkt, maar wel fungeren als bril waardoor naar het veld gekeken
wordt (Boeije, 2005). Gedurende de dataverzameling worden sensitizing concepts verder ingevuld,
waarbij de uitkomsten van de tussentijdse analyse de voedingsbodem zijn voor de keuze van
theorieën. Dit wordt ook wel theoretische sensitiviteit genoemd: het denken over data in
theoretische termen. De primaire ambitie van deze studie is echter te beschrijven wat er speelt rond
het dedicated team in het medische veld.

3.4.

Kwaliteit

De onderzoeks- en analysemethoden van kwalitatief onderzoek zijn weinig gestandaardiseerd,
waardoor de keuzes in het onderzoeksproces voor een groot deel afhankelijk zijn van de
subjectiviteit van de onderzoeker. Dit bemoeilijkt het meten van de kwaliteit. In de wetenschap is
kwaliteit echter een voorwaarde voor de waarde van het onderzoek, en daartoe moeten, naast een
adequate beschrijving van de dataverzameling en –analyse, op ieder kwaliteitscriterium maatregelen
getroffen worden om het keuzeproces inzichtelijk te maken en zodoende navolgbaarheid te
vergroten. In deze paragraaf wordt een beschrijving van de kwaliteitsbewaking gegeven.
Betrouwbaarheid
De betrouwbaarheid van wetenschappelijk onderzoek heeft betrekking op beïnvloeding van de
waarnemingen door toeval of systematische fouten (Boeije, 2005). Hoe gestructureerde en preciezer
het meetinstrument, hoe groter de betrouwbaarheid. In kwalitatief onderzoek is dat lastig, omdat de
onderzoeker de keuze maakt welke selectie van onderwerpen hij aan de orde stelt in interviews, en
waar hij wel en niet op let tijdens observaties. Om die reden is gebruikt gemaakt van een topiclijst,
voor zowel de interviews als de observaties, om te garanderen dat alle thema’s in ieder gesprek en
tijdens de observatiedagen aan bod kwamen. De topiclijst is ook een middel om de bruikbaarheid
van de resultaten ten aanzien van de vraagstelling te waarborgen.
Daarnaast zijn na ieder interview, onder andere, methodische memo’s geschreven die
leerervaringen bevatten ter bevordering van de volgende interviews. Memo’s maken het ook
mogelijk om feiten en meningen van elkaar te scheiden en op die manier de rol van de subjectiviteit
van de onderzoeker te reduceren.
Interne en externe validiteit
Validiteit heeft betrekking op de beïnvloeding van het onderzoek door systematische fouten (Boeije,
2005). Een onderzoek is valide wanneer de onderzoeker meet wat hij wil meten. Er wordt
onderscheid gemaakt tussen interne en externe validiteit.
De validiteit van de dataverzameling is gewaarborgd op meerdere manieren. Ten eerste is de
compleetheid van de onderzoeksgroep een belangrijke indicator: slechts één van de twaalf DT-leden
is niet in het onderzoek betrokken, voornamelijk omdat deze dokter op het moment van
dataverzameling twee weken lid was van het dedicated team. Ten tweede vergoot de
dataverzamelingsmethode de validiteit, omdat betekenisgevingsvraagstukken doorgaans middels
interpretatief onderzoek worden aangepakt. Deze onderzoeksstrategie en specifiek de gevalsstudie,
impliceren interviews en observaties. Ten derde is de analyse bewaakt op validiteit door steeds
memo’s te maken en een nauwkeurige beschrijving te geven van de keuzes die zijn gemaakt en via
welke lijn het keuzeproces is verlopen. Ten vierde is in het kader van valide interpretaties van de data
een audit trail georganiseerd, in de persoon Jos van Dijk, die als relatieve buitenstaander de
onderzoeksstappen heeft gevolgd en kritisch bevraagd.
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De externe validiteit heeft betrekking op de reikwijdte van de resultaten. Hier moet een
onderscheid gemaakt worden tussen DT-specifieke uitspraken en uitspraken over de medische
cultuur. De dedicated teams functioneren in de context van het WKZ, en de uitspraken daarover zijn
niet geldig voor leidinggevende teams in andere ziekenhuizen. Anders is dit voor de beschrijvingen
van de medische cultuur. Deze zijn zelfs WKZ-overstijgend, omdat het gaat om een beroepsgroep.
Alleen dit laatste thema is extern valide.
Bruikbaarheid
Bruikbaarheid heeft betrekking op de mate waarin het onderzoek bijdraagt aan het verbeteren van
de te nemen beslissingen volgens de normen van degenen die daarover een oordeel vellen (’t Hart,
2005). Voorwaarden voor bruikbaarheid zijn betrouwbaarheid en validiteit.
Tijdens het onderzoeksproces zijn weinig mogelijkheden geweest voor tussentijdse evaluatie
van de bevindingen met de opdrachtgever. In de inleiding kwam reeds naar voren, dat de vraag die in
eerste instantie was geformuleerd, niet aansloot op wat bleek te spelen in het veld. De vraag is in lijn
met de onderzoeksstrategie geherformuleerd en daarmee is de focus iets verschoven. De
veronderstelling is echter, dat alvorens relevante uitspraken gedaan kunnen worden ten aanzien van
de bijdrage van de dedicated teamleden aan kwaliteit van zorg en de totstandkoming ervan, eerst
een adequate analyse gegeven moet worden van de betekenis die de DT- functies krijgen. Immers,
betekenisgeving beïnvloedt de manier waarop de dokters hun rol (willen) invullen en gaat zodoende
vooraf aan het al dan niet bijdragen aan organisatiedoelstellingen. Uit de resultaten kunnen echter
goede aanknopingspunten geabstraheerd worden met betrekking tot de manier waarop al dan niet
een bijdrage geleverd wordt aan kwaliteit van zorg. De grond die deze aanknopingspunten krijgen,
maakt de kennisbijdrage bruikbaar.

3.5.

Reflectie op de rol van onderzoeker

Omdat de onderzoeker zijn eigen instrument is in interpretatief onderzoek, is het relevant om na te
gaan of en welke persoonskenmerken de resultaten hebben beïnvloed.
Allereerst was er sprake van zeer gedegen voorkennis ten aanzien van het thema ‘kwaliteit van
zorg’, dat veel besproken is tijdens de interviews. Enerzijds vanuit het patiëntenperspectief,
anderzijds door het eerder uitgevoerde bacheloronderzoek dat het ouderperspectief op kwaliteit
heeft bestudeerd. Omwille van deze voorkennis is extra gelet op het stellen van open vragen en het
scheiden van feit en mening van de onderzoeker, met behulp van de eerder genoemde memo’s. de
beperkt gestructureerde interviews hebben eveneens bijgedragen aan een zo open mogelijke blik.
Ten tweede kan het zijn dat de organisatiekundige achtergrond een rol heeft gespeeld in de
uitspraken die dokters deden ten aanzien van de managementtaken. Zo leken dokters soms wat
voorzichtig door de regelmatig terugkomende opmerking “maar daar weet jij natuurlijk meer van
dan ik”. Ten derde kan ook het gebrek aan medische kennis en het niet behoren tot de medische
cultuur beïnvloed hebben wat de dokters wel en niet tentoon spreidden. ‘Lidmaatschap’ is immers
een belangrijk waarde onder dokters.
De verschillen in achtergrond en de ‘begrensde’ cultuur van dokters kan leidden tot beperkte
toegang tot informatie. Wanneer dit echter de schijn van een barrière had, is geprobeerd deze door
een waarderende en open houding weg te nemen, veelal non-verbaal, door bijvoorbeeld te knikken
en stiltes te laten vallen.
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4. Analyse van de resultaten vanuit de cultuurbenadering
Dit hoofdstuk bevat een beschrijving en analyse van de bevindingen, geconcentreerd rond een vijftal
thema’s. In 4.1 wordt ingegaan op de functies van het dedicated team. Paragraaf 4.2 bevat een
analyse van de bevindingen rond de professionele ambities van de dokters, die een grote rol blijken
te spelen in de beleving van het DT. In 4.3 wordt beschreven hoe de DT’ bijdragen aan de
organisatiedoelstellingen. De ondersteuning van het management van het WKZ wordt in 4.4
behandeld en in 4.5 tot slot, wordt uitgebreid ingegaan op de cultuur van de medische academie. In
deze laatste paragraaf, gelet op de culturele focus (zie paragraaf 3.2) zullen de observaties betrokken
worden. Om een duidelijk onderscheid te maken met de cultuurbenadering als basis van de
interpretatieve onderzoeksstrategie, is de systeemtheoretische analyse te vinden in hoofdstuk 5.

4.1.

De functie

De DT-functies worden verschillend gewaardeerd. In het volgende wordt ingegaan op de mate van
aantrekkelijkheid van de functie, de ambiguïteit rondom taken en de rol van opleiding.
De (on)aantrekkelijkheid van de functie
Het dedicated team integreert klinische en beleids- en managementtaken. Onder klinische taken valt
ook onderwijs, het superviseren van arts-assistenten en coassistenten. Het klinische aspect van de
functie vindt iedere dokter plezierig, meestal in tegenstelling tot het managementaspect. Waar de
één deze integratie ervaart als een nieuwe uitdaging, ziet de ander dit als afbreuk aan het dokterzijn.
 “Die combinatie van taken is nieuw en heeft iets uitdagends. Dat is voor mij echt een
meerwaarde.”
 “Het leuke is dat we meer mandaat krijgen, we krijgen meer verantwoordelijkheden, maar we
krijgen ook meer mogelijkheden om dingen voor elkaar te krijgen.”
 “Als het zo is dat de functie meer blijft het superviseren en die neventaken, dan is het wel heel
leuk werk. En dan heb je ook die motivatie om hier te blijven.”
 “Nogmaals, ik heb er niet voor gekozen en dan voelen die papieren taken nog meer als vervuiling
van mijn baan als specialist. (…) Dus de managementtaken probeer ik eh… haha, niet te doen. Die
probeer ik wel uit mijn voortuintje te houden.”
De klinische taken van het dedicated team bieden bij uitstek de ruimte om het niveau van algemene
pediatrische vaardigheden op peil te houden. Het collectief is ervan overtuigd dat het klinisch werken
hen tot een betere dokter maakt, en ziet in die zin de meerwaarde van het bestaan en uitvoeren van
de DT-functie. Binnen korte tijd treedt echter verzadiging op, omdat het in het algemeen jonge
dokters zijn, die niet lang geleden hun opleiding hebben afgerond. Na het verzadigingspunt wordt
het werk saai, vervalt men in verveling en heerst het gevoel ‘een kluskoning te zijn die het vuile werk
op mag knappen’. Als gevolg daarvan speelt de bezetting van arts-assistenten een grote rol in de
beleving van de functie. Wanneer er voldoende arts-assistenten zijn die de patiëntenzorg voor hun
rekening nemen, geeft dat de dokters de ruimte om zich op iets anders richten. Zo kunnen ze iets
extra’s toevoegen aan de patiëntenzorg, in plaats van een primaire rol te hebben in het leveren van
de basis. Maar belangrijker lijkt het argument dat het werk hiërarchisch gezien ‘toebehoort’ aan artsassistenten, en niet aan klare kinderartsen. Vanuit dit perspectief zal de DT-functie per definitie
negatief gekwalificeerd worden, wanneer het werk blijft ‘steken’ op dit niveau. Overigens wordt op
de rol van hiërarchie in 4.5 teruggekomen.
 “Alsof ik de zwarte piet heb gekregen. Het is dood in de pot voor mijn carrière.”
 “Kijk, het voelt een beetje alsof ik assistentschap verlenging heb gekregen. Kom vooral niet uit die
functie van arts-assistent! Haha.”
 “Wij doen ook veel algemene patiëntenzorg en dat maakt het soms wel echt minder leuk. Dat
betekent dat als er weinig arts-assistenten zijn dat jij al het werk op moet vangen. Ten eerste
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betekent dat heel veel werk, en dat is niet zo erg want je wordt er voor betaald, maar ook werk
dat je al hebt gedaan als arts-assistent. En daar ben je niet zo blij mee dat je dat opnieuw moet
doen. Dus ja, dat wisselt daardoor een beetje, het plezier in je werk.”
Voor DT-leden met een subspecialisme gelden bovendien nog twee zaken. Allereerst is het van
belang, zelfs een voorwaarde om het DT te kunnen waarderen, dat de populatie op de afdeling
aansluit op het specialisme. Enerzijds omdat het werkplezier van subspecialisten sterk verbonden is
aan het opdoen en toepassen van subspecialistische kennis, anderzijds omdat jonge dokters alleen
kunnen bekwamen wanneer zij veel vakspecialistische patiënten zien.
 “Zij hebben het gevoel dat ze medisch-inhoudelijk verliezen door op deze afdeling te staan, omdat
ze zorg leveren aan kinderen die niet bij hun expertise past.”
 “Ik wil gewoon mijn vak doen.”
 “Ja, of je nu de patiënten verzorgt omdat ze bij jouw specialisme horen, of omdat je klust voor
andere subspecialisten. Dat maakt nogal uit.”
 “En wil ik goed zijn in waar ik voor ben opgeleid, dan moet ik erin werken. Anders kan ik die
positie beter niet vervullen, want dan lever ik niet de specialisatie die mensen bij mij zoeken. Ik
heb alleen waarde als ik de subspecialistische kennis ook toepas.”
Het tweede probleem rond DT-leden met en specialisme, is het loyaliteitsconflict waarmee zij
onvermijdelijk geconfronteerd worden. Immers, aan de ene kant hebben zij te maken met de baas
van de vakgroep, de HvO, en aan de andere kant de baas van de kliniek, de Chef de Clinique.
 “Ik dien twee pausen. Die pausen hebben verschillende belangen. En de ene paus is groter dan de
andere. En die van de vakgroep is groter. Bij de vakgroepen, als ineens een staflid in een DT gaat
zitten, dan wordt er gezegd ‘probeer dat zo min mogelijk te doen en blijf voor mij werken’.”
De tijdsdruk als gevolg van de combinatie van deze werkzaamheden doet afbreuk aan prestatie en
motivatie.
 “Dus eigenlijk doe ik niets goed. Niets echt zoals het hoort. Ik zet me niet echt in voor de kliniek, ik
doe de mijn specialisme niet goed, ik doe de wetenschap niet goed, het is allemaal net niks.”
 “Ik doe zoveel, soms sta ik alleen op de afdeling, ben ik het enige staflid in het ziekenhuis, en krijg
ik vragen van buitenaf om advies. Dan denk ik, wat moet ik nu doen? Dan ga ik de kliniek maar
doen, maar dan wel op een manier ‘morgen is er weer een dag, ik hoop dat ik voor 18:00 naar
huis kan’.”
Ambiguïteit en werkdruk
De huidige ‘generatie’ DT-leden werkt zonder functie- en taakomschrijvingen. Als gevolg hiervan
hebben ook beoordeling en waardering geen concrete vormen. Dit resulteert in verwarring rondom
prestaties, op meerdere manieren.
Niet ieder DT heeft een heldere verdeling van taken. Wanneer onduidelijkheid bestaat over de
taakverdeling, wordt afbreuk gedaan aan de slagvaardigheid van het team.
 “Met name wat ik als een pijnpunt zie, is wie doet nou wat, wat is wiens taak, en wanneer doen
we wat. Als je daar verantwoordelijkheden op af had gestemd, dat je dan veel concreter
resultaten boekt. En wat je anders gaat krijgen, iedereen gaat toch zijn ding doen. Het is
richtingloos.”
Algemener geldt, dat er geen heldere doelen zijn verbonden aan de taken van het DT. Klinische zorg
en supervisie spreken tot de verbeelding: vanuit hun medische achtergrond kunnen dokters invulling
geven aan die taken. Als het gaat om de beleids- en managementtaken is dat anders.
 “Volgens mij zou het efficiënter zijn als het meer richting heeft zodat al die tijd die erin wordt
geïnvesteerd, ook naar dat ene doel leidt. In plaats van allemaal losse activiteiten die niet met
elkaar verband houden.”
 “Dus vrijgemaakte tijd krijgen, of de opdracht krijgen ‘je zit in het DT dus een halve dag moet je
hieraan werken en ben je niet ingeroosterd op de afdeling. En over een maand wil ik horen wat
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eruit komt.’ Maar dat moet wel aangestuurd worden, het is ook wel vrijblijvend. Er zit geen
resultaatverplichting aan.”
De ambiguïteit leidt er eveneens toe, dat het managementgedeelte van de functie zelden prioriteit
lijkt te krijgen. Bij gebrek aan concrete verwachtingen worden organisatorische taken nauwelijks als
noodzakelijk gepercipieerd. Wellicht als gevolg van de ambiguïteit rond taken en doelen, geven de
dokters aan dat er geen concreet beeld is van waar zij op beoordeeld worden, dan wel waar
eventuele waardering op gebaseerd zou moeten zijn.
 “Dus wat er voor mij onduidelijk is, wanneer ben je nou goed? Wanneer ben je tevreden?”
 “Dat je je soms wel afvraagt of je het naar tevredenheid doet. Veel houden zichzelf voor dat als
het niet zo is dat je het dan wel zult horen, maar dat is soms wel de vraag. Dat weet ik niet.”
 “Er is geen einddoel en het is niet duidelijk waar je staat. Opleiden, we meten het niet en er is
geen waardering voor. Mensen van het DT die daar heel veel tijd in stoppen, die krijgen nooit
feedback terug van ‘nou, hier heb ik wat aan gehad’.”
Naast ambiguïteit speelt tijd een grote rol. Het ad hoc-karakter van de kliniek heeft als gevolg dat bij
drukte de organisatorische taken naar de randen van de dag verschuiven, of zelfs helemaal niet
opgepakt kunnen worden. Wanneer de bezetting van arts-assistenten laag is, wordt dit evidenter,
omdat nog meer DT-tijd gaat zitten in patiëntenzorg. Bij de dokters levert dit frustratie op.
 “Ik had op een gegeven moment het gevoel dat ik zowel de kliniek niet goed deed als mijn
vakgroep niet. Ik dreigde een burn-out te krijgen, het werd echt teveel.”
 “Er wordt natuurlijk ook veel van je verwacht qua beleidsmatige taken, maar er is vaak geen tijd
voor want die patiëntenzorg blijft op 1 staan. Dus gaat er aan andere taken minder tijd besteed
worden. Maar als er wel vraag is naar die neventaken en ze niet geleverd kunnen worden, dan
leidt dat tot frustratie. En dat is niet goed, want dat leidt uiteindelijk ook tot half werk.”
De rol van opleiding: “Misschien doen wij wel hele domme dingen.”
De dokters halen allemaal aan dat ze niet zijn opgeleid voor de managmenttaken die tot het DT
behoren. De medische opleiding lijkt geen beleids- of managementfuncties te dekken.
 “Je bent vooral medisch opgeleid, maar om een team te leiden of om het organisatorisch te zien,
daar is helemaal geen aandacht voor geweest.”
 “Het is iets dat we in de opleiding niet krijgen. Dus het is ook raar om te verwachten dat we dat
ineens doen. Uitzonderingen daar gelaten. Ik kan het niet. Dus ik doe het ook niet. Ik kan het niet
en ik vind het niet leuk.”
Gebrekkige kennis is over het algemeen een remmende factor in productiviteit. De combinatie met
voorgaande, de ambiguïteit rond om waardering, maakt dat frustratie niet ver weg is.
 “Wij als dokters worden gewoon neergezet ‘doe jij die klus even, doe het naast je werk’, maar ik
heb er geen extra tijd voor gekregen. En als de waardering dan relatief matig is, je loopt tegen
dingen aan, tegen je eigen grenzen en onvoldoende begeleiding. Ja pff… Dan wordt het minder
aantrekkelijk.”
De constatering dat kennis rond beleids- en managementvraagstukken gebrekkig is, doet dan ook de
vraag op komen geschoold en begeleid te worden.
 “We moeten ondersteuning krijgen in de specifieke taken die bij onze functie horen, en dat is
onder andere management. Dat moeten we krijgen, want anders blijven we amateurs. Ja echt,
dat denk ik.”
 “Dan moet je daar ook managementopleiding voor hebben, net zoals dat je naar congressen gaat
om een betere dokter te worden.”
De vraag kan zelfs zijn, of artsen überhaupt de juiste personen zijn voor de taken die tot het DT
behoren en, doorredenerend, of aanvullende expertise noodzakelijk is.
 “Ik denk dat het beleid deels gemaakt moet worden door de mensen die met hun voeten in de klei
staan, dus die er goed zicht op hebben. Van de andere kant moet het ook gemaakt worden door
mensen die verstand hebben van de organisatorische kant van de zaak.
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“Dus, of dokters moeten geschoold worden, of mensen van buitenaf die dat kunnen en dan samen
met dokters.”

Denken over management
De dokters zeggen allemaal dat management iets nieuws is, iets waar ze weinig tot niets vanaf
weten. Desondanks is het niet zo dat ze er allemaal onwelwillend tegenover staan. Het niet willen
lijkt ook te maken te hebben met niet kunnen.
 “Kijk, dokters wennen ergens aan en zien minder goed wat er anders en beter kan. Dus 1), dokters
zien het niet en 2), dokters zijn niet opgeleid om gestructureerd te kijken naar verbeterplannen of
veranderingen. Dokters zijn opgeleid om een ziekte te herkennen, om het goede middel voor te
schrijven en een patiënt te behandelen. En daar zijn ze heel goed in.”
 Alle dokters denken dat het meelopen te maken heeft met ‘efficiency’. De dokters die binnen
kwamen lopen zeiden iets in de trant van ‘O, dus jij komt kijken hoe het hier beter en efficiënter
kan? Haha, nou, je zal wel denken hier.’ De blik op management en organisatiekunde is vrij nauw.
De manier van denken die past bij management, is dokters niet eigen. Het denken in grote lijnen, het
bewaken van het proces, zo bleek tijdens een vergadering van algemene pediaters over het nieuwe
EPD-systeem. Erna werd het volgende gesprek gevoerd:
 EvD “Wat hebben jullie besloten?”
Dokter 1 “Eh… Weet ik niet. Niets.”
EvD “Wat was het doel van de vergadering?”
Dokter 2 “Wat zijn dat nu weer voor vragen?”
Dokter 1 “Eh… Haha er was geen doel.”
EvD “O. Jullie hadden wel veel kritische kanttekeningen bij het systeem. Wie gaat daar iets mee
doen?”
Dokter 1 “Eh… X denk ik. Of Y.”
EvD “Oké. Weten X of Y dat ook?”
Dokter 1 “Eh… Dat weet ik niet, moet je aan hen vragen. Haha.”
In de gesprekken kwam naar voren dat acties op managementniveau vaak betrekking hadden op de
structuur en de korte termijn. Bijvoorbeeld het verbeteren van de visite, het versterken van de
incidentmeldingen, dergelijke zaken pakken de dokters aan. Het enkele lange termijnplan dat voorbij
kwam had een medisch-technische grondslag. Kortom, de zaken als de missie en visie op
afdelingsniveau worden niet besproken, daar gaven de dokters excuses voor of ‘dat komt later wel’.
Waarschijnlijk heeft dit te maken met de ongrijpbaarheid van de managementwereld. De spelregels
die er zijn in het managementveld en het gebrek aan bijbehorende kennis en vaardigheden.
Er speelt ook nog, dat management nog weinig geaccepteerd is. Niemand was gewend dat
dokters tijd vrij maken om aan ‘plannen’ te werken.
 “Management is nog niet heel geaccepteerd, dat zijn we allemaal niet gewend, dat je daar tijd
voor vrij maakt. Voor onderzoek staat er gewoon tijd, maar hier heerst nog steeds het idee dat
het iets is dat je erbij doet. Je moet strijden om tijd vrij te maken voor management.”
Theoretische analyse
De functies van de huidige formatie DT-leden zijn nog weinig gekaderd. Er is sprake van ambiguïteit
rond taken en doelen, en bovendien gebrekkig kennis ten aanzien van het managementaspect.
Daarbij komt, dat de primaire taak patiëntenzorg saai wordt gevonden wanneer het op een basaal
niveau blijft steken. De ambivalente houding ten opzichte van de DT-functies kan op meerdere
manieren uitgelegd worden.
In het medische veld is cultureel kapitaal de belangrijkste. Cultureel kapitaal levert
onderscheidingswinst op en wordt zo symbolisch kapitaal. Het dedicated team levert veel algemene
patiëntenzorg, en is zodoende niet de context om kennis en vaardigheden op te doen waarin dokters
zich kunnen onderscheiden van andere dokters, ‘want iedere dokter kan het’. Patiënten zien is
belangrijk in de klinische dispositie, maar verdient de essentiële nuance dat het moet gaan om
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complexe patiënten. De behandeling van ‘eenvoudige’ patiënten is geen inzet in het medische veld
om cultureel kapitaal te accumuleren.
De integratie van managementtaken zagen we eerder, leidt niet tot de ontwikkeling van een
managementdispositie in de medische habitus. Kennis en vaardigheden op dit vlak behoren niet tot
het culturele kapitaal, waardoor de dokters ook wat dit betreft geen serieuze speler zijn in het
medische veld. ‘Management’ is geen inzet en telt dus niet. Dit wordt versterkt door het gebrek aan
opleiding, waardoor zij niet op hoog niveau invulling kunnen geven aan de managementtaken. Nog
los van de kapitale waarde, is het moeilijk om op dit vlak te excelleren. We zien, en ook door dokters
onderschreven, dat management een andere manier van denken vraagt dan medisch handelen. Het
gaat hier eigenlijk om het verschil tussen betà- en gammawetenschappen, die tegenover elkaar staan
in de manier van redeneren en denken over kennis. Het uitdenken van visie is wezenlijk anders dan
het stellen van een diagnose. De jarenlange socialisatie in een bepaalde manier van academisch
denken bemoeilijkt de omdraaiing.
Dit inzicht is ook bruikbaar in de loyaliteitskwestie van de subspecialisten. Een HvO is een man
of vrouw, vaak wat ouder, die zich heeft bewezen in onderzoek en patiëntenzorg, en is bovendien in
veel gevallen ook hoogleraar. De CdC’s staan lager in de hiërarchie, omdat deze posities tot een tijdje
terug nog vervuld werden door jonge klaren, en ‘maar’ belast zijn met patiëntenzorg. HvO’s hebben
dus meer symbolisch kapitaal dan CdC’s en lidmaatschap van een vakgroep is prestigieuzer dan
verbonden zijn aan een kliniek. DT-leden zullen zich vanuit dit perspectief eerder identificeren met
de HvO en de vakgroep, dan met de CdC en de kliniek. Hier zien we dat de collegiale dispositie botst
met de professionele dispositie: in de collegiale dispositie zal de dokter loyaal willen zijn aan de HvO,
terwijl de professionele dispositie volledige toewijding aan de patiënt vraagt, en zo loyaliteit aan de
kliniek.
De dedicated teams zijn ingesteld om, onder andere, de terugloop van arts-assistenten op te
vangen door inzet van de eigen medische staf. Dit is tegenstrijdig met het spel van het medische
veld, waarin de arts-assistenten de nieuwkomers zijn, en volgens de spelregels diegenen zijn die
moeten ‘klussen op de afdeling’. De DT-leden krijgen opnieuw de positie van nieuwkomers, terwijl ze
die dachten te hebben verlaten, middels het afronden van de opleiding en, in sommige gevallen,
anciënniteit. Als dat geen vrijwillige keuze is gaat dat wringen, en wordt de DT-functie minder
aantrekkelijk.

4.2.

Professionele ambities

Professionele ambities bleken een belangrijke factor in de beleving van het dedicated team.
Ambitie en motivatie.
 “Het vervelende van een academisch ziekenhuis, is dat het vaak mensen zijn met ambities. Ja. En
die ambitie is niet ‘ik wil een afdeling runnen’.”
Verschil willen maken, of iets kunnen wat een ander niet kan, is iets dat niet direct lijkt te passen
binnen het DT, omdat de voornaamste taken, patiëntenzorg en onderwijs, gezien worden als iets ‘dat
iedere dokter kan’. Bovendien is er om tijdtechnische redenen geen ruimte voor wetenschappelijke
activiteiten.
 “Ik wil heel graag nieuwe dingen doen, dingen ontwikkelen, goede patiëntenzorg doen, dat wil ik
ook heel graag. Maar ik vind het ook leuk om dingen te kunnen die een ander niet kan.”
 “Want ergens, dat geldt denk ik voor de meeste mensen, ik wil graag verschil maken. Dat het
uitmaakt dat ik er ben. En als ik het gevoel heb dat ik volstrekt uitwisselbaar ben, dan heb ik daar
geen goed gevoel over. Dit werk voelt in belangrijke mate uitwisselbaar.”
 “Ik ben gedreven, ik wil niet alleen uitvoerend werk doen, maar ik wil ook wat nieuws proberen te
bedenken. Nu kan dat wel, maar dat zit in mijn vrije tijd, daar zit het. Dat zou ik wel anders
willen.”

E. van Dijk

Juli 2011

28

Onder de mantel der medici

Analyse van de resultaten vanuit de cultuurbenadering

Uitwisselbaar en uitvoerend zijn, zit voornamelijk in het feit dat in de medische cultuur de
eenvoudige klinische taken vooral toebehoren aan arts-assistenten. De term ‘klussen’ vindt zijn
afkomst in die overweging.
 “Het is alsof je wordt teruggeschoten in de tijd. Je doet arts-assistenten werk, en je moet je
voorstellen, je hebt jaren aan opleiding achter de rug. Dan wil je dat soort klussen niet meer
doen.”
 “Het is intellectueel niet echt hoogdravend. Pff…”
Verschil kunnen maken zit, volgens de dominante beeldvorming, in onderzoek en subspecialistische
kennis. Vooral voor subspecialisten is het al dan niet verschil kunnen maken dan ook een heikel punt.
Voor anderen zit de motivatie voor het overgrote deel in de patiëntenzorg. In dat geval doen andere
dan medische taken afbreuk aan het dokterschap. De dominante beeldvorming ten aanzien van de
waardering van patiëntenzorg is daarbij wel iets aan verandering onderhevig.
 “Het leuke is dat, dat patiëntenzorg iets is waarin je kunt excelleren, dat dat ook gemeten moet
worden, dit doe jij goed. Dus beter kunnen vastleggen of je kwaliteit van zorg levert.”
 “Ik ben arts geworden omdat ik arts wilde worden. Ik wil niets anders zijn dan kinderarts.”
 “Als die erkenning nog verder toeneemt, en met de name de daarvan af te leiden garantie of
bepalingen over tijd, dat het niet alleen maar vrije tijd is, dan vind ik het een hele leuke baan. Dan
vind ik het heel leuk om dingen te verbeteren, aan te pakken en ondertussen goede zorg en goed
onderwijs en opleiding te leveren.”
Twee andere elementen van DT-werk, zijn verantwoordelijkheden en de mate waarin dokters hun
eigen agenda kunnen bepalen. Over verantwoordelijkheden kan verschillend gedacht worden. De
een ziet een DT-functie als een gebrek aan verantwoordelijkheden, omdat het werk uitvoerend is, of
ook wel ‘klussen voor een andere specialist’. De ander ziet in een DT-functie juist een uitbreiding aan
verantwoordelijkheden, door de extra beleids- en managementtaken.
 “Je hebt honderd jaar in opleiding gezeten, en altijd zat er nog iemand boven je, en dan eindelijk
ben je die verantwoordelijk specialist en ben je kinderarts, en dan kom je alsnog in een positie dat
je het manusje van alles bent en nog eens een MHZE boven je hebt die je alle klusjes laat doen.
Dat voelt niet goed, mensen willen ook verantwoordelijkheden hebben.”
 “Nu meer managementachtige zaken, nou dat is prima, dan laat ik wel zien dat ik ook op
managementtechnisch gebied goed functioneer.”
De corvee-term vindt zijn oorsprong in verantwoordelijkheden, maar slaat ook terug op het niet
kunnen bepalen van de eigen agenda, wat inherent lijkt te zijn aan de kliniek. Patiëntenzorg gaat
voor op alles. Dat is goed voor de patiënt, maar doet afbreuk aan de professionele autonomie.
 “Corvee slaat op iets dat je niet wilt, en je wilt iets niet omdat het minder prettig werken is als je
geleefd wordt door patiënten die continu koorts, benauwdheid, buikpijn, boze ouders kunnen
hebben, vergeleken met onderzoek doen, waarbij je helemaal je eigen agenda bepaalt, of
poliklinisch werk.”
 “Als kinderarts op de afdeling werk je harder en meer uren dan wanneer je als kinderarts op de
poli zit. Ik denk echt dat collega’s op de poli veel rustigere dagen hebben, logischere dagen,
kunnen veel meer hun eigen agenda bepalen, worden minder geleid door de drukte van de kliniek,
de ad hoc momenten, de vaste roosters. Op de poli ben je veel flexibeler en is het veel rustiger
dan op de afdeling.”
Groei en ontwikkeling.
Persoonlijke ontwikkeling is voor dokters erg belangrijk. Deze ontwikkeling wordt primair op
vakinhoudelijk gebied getoetst, secundair op de organisatorische discipline. In de kliniek vallen
benodigde kennis en vaardigheden veelal onder de algemene pediatrie. Tot op zekere hoogte is dit
goed voor de ontwikkeling.
 “Ervaring maakt het makkelijker in de diensten. Dus de exposure aan wat er ligt, daar word je een
betere dokter van. Maar als de curve afneemt, dan wordt het saai, maar daarvoor is het
leerzaam.”
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Artsen met een voornamelijk poliklinisch specialisme vinden het leerzaam om breder te kijken, maar
zien de curve sneller afnemen dan algemene pediaters, en zichzelf verliezen aan kennis.
 “Als je je subspecialistische expertise wilt behouden, dat staat stil als je dit doet. Dat ga je niet
ontwikkelen in de DT-tijd.”
 “Maar echt de verdieping op mijn subspecialistische vakgebied die je met collega’s kunt hebben,
die mis ik echt. En daarin vind ik zelf dat ik achter loop, of achterblijf.”
Een andere variabele in de groei van medisch-inhoudelijke kennis, is de samenwerking met artsassistenten en coassistenten. In deze samenwerking wordt in tweerichtingsverkeer kennis
uitgewisseld, waardoor men artsen en artsen in opleiding elkaar naar een hoger kennisniveau tillen.
Juist in het licht van de enorme dynamiek en snelheid van de medische wetenschap, is dit een mooi
meerwaarde van het DT voor de persoonlijke ontwikkeling.
 “Dat is heel goed, want je werkt met jonge collega’s, die zijn fris, die hebben net wat meer het
nieuwste van het nieuwste gehoord, dus je bent veel meer bij.”
Het opdoen van nieuwe kennis zit voornamelijk op het beleids- en managementvlak. Zoals eerder
bleek heeft een aantal dokters ambitie op dit vlak, de anderen waarderen de groei wel, maar
hechten er niet veel waarde aan.
 “Het is hier het organisatorische en het communicatieve dat ik leer en nieuwigheid geeft.”
 “Dus er zijn veel taken die erbij komen en ik ben natuurlijk niet zolang afgestudeerd en dat soort
dingen daar leer ik nog steeds heel veel van.”
Theoretische analyse
De voorgaande bevindingen kunnen op meerdere manieren geduid worden.
Allereerst wordt goed zichtbaar dat artsen professionals zijn met bijbehorende karakteristieken.
Dokters hebben een grote behoefte aan vrijheid en autonomie, en het vergaren, delen en toepassen
van kennis. Het ad hoc karakter van klinisch werken doet afbreuk aan de professionele vrijheid,
omdat dokters binnen die context niet in staat zijn om hun eigen agenda te bepalen. Belangrijker
nog, is het niveau van het werk: dokters worden in het DT weinig uitgedaagd op hun professionele
kennis. Enerzijds omdat ze ‘arts-assistenten-werk’ doen, anderzijds omdat er tijdtechnisch geen
mogelijkheden zijn voor wetenschappelijk onderzoek. De dokters die een wetenschappelijke carrière
nastreven voelen zich in het dedicated team nog minder thuis en worden geremd in hun
gedrevenheid. De dokters die een DT-functie als plezierig ervaren (“Mijn baan ís corvee en ik vind
corvee dus leuk.”), voelen juist een grote vrijheid. Dat zijn tegelijkertijd de dokters zonder
wetenschapsverplichting die primair zorg willen leveren, en management als een nieuwe uitdaging
zien. De interesse van dokters in managementfuncties bestaat zeker, maar dit bevestigt het belang
om zorgvuldig te werk te gaan in het invullen van de functies. Het helpt niet dat een groot gedeelte
van de huidige DT-leden onvrijwillig op de positie terecht is gekomen: dit druist in tegen de
professionele autonomie van de dokters. De weerzin tegen die gang van zaken lijkt een reactieve
houding in de hand te werken, en zelfs stellen dokters zich de vraag ‘wat ze hier nog doen’.
Zoals eerder aan de orde kwam, sluit het DT persoonlijke groei en ontwikkeling niet uit, maar
verschuift de focus naar het managementvlak. Deze groeimogelijkheden zijn alleen relevant voor de
dokters die ambitie hebben in die richting, en het overgrote deel van deze generatie DT-leden heeft
dat niet. In combinatie met het feit dat excellentie in management geen middel is om hoger in de
medische hiërarchie te komen, past een groot deel van de dokters de DT-functie niet.
Toegespitst op de subspecialisten, kan ook geconcludeerd worden dat de harten van deze
dokters voornamelijk bij de vakgroepen liggen, en niet bij de kliniek. Dit kan een consequentie zijn
van wat het DT níet biedt aan ontwikkelingsmogelijkheden, of de identiteit die lidmaatschap van een
vakgroep verschaft. Bourdieu’s gedachtegoed volgend zullen dokters meer neigen naar de vakgroep,
omdat zij daar cultureel, en dus symbolisch kapitaal kunnen vergaren. Eén subspecialist heeft vanuit
het dedicated team de keuze gemaakt om het WKZ te verlaten, omdat hij ‘ergens anders wel van
waarde kon zijn’. Ondanks zijn sterke voorkeur voor Utrecht, waarmee onderschreven kan worden
dat waardering om kennis en vaardigheden van collegae een primaire behoefte is van dokters. Dat
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heeft implicaties voor de organisatie: wil zij haar professionals behouden, zal zij moeten investeren.
Professionals willen zich binden aan de organisatie, op voorwaarde dat zij de mogelijkheden krijgen
om in hun behoefte aan vrijheid en ontwikkeling te voorzien.
De bevindingen kunnen ook geduid worden vanuit de medische habitus en het begrippenkader
van Bourdieu. Medici zijn sterk hiërarchisch georganiseerd en van daaruit kan de term corvee
verklaard worden: de patiëntenzorg die het dedicated team veelal levert behoort tot iemand lager in
de hiërarchie, en levert geen cultureel kapitaal op. Bovendien valt onder corvee ook klussen voor een
ander, en dat is onwenselijk in een cultuur waar het geven van opdrachten zeer ongewoon is. Echter,
vanuit de collegiale dispositie zoals Witman die beschrijft, het belang van iets doen voor een collega,
zou men hier iets anders verwachten. In de context van het DT heeft ‘klussen voor een andere
specialist’ een negatieve bijklank en wordt als onwenselijk beschouwd. Dit zou verklaard kunnen
worden doordat Witman op het niveau van vakgroepen heeft gekeken, en hier juist gaat om relaties
tussen vakgroepen.
Het belang van de wetenschappelijke dispositie zien we eveneens terugkomen. De dokters die op
deze dispositie willen excelleren hebben daar in het DT geen mogelijkheden toe. Voor de dokters die
ambities hebben op de klinische en professionele dispositie is het DT daarentegen uitermate
geschikt.

4.3.

Bijdrage aan organisatiedoelstellingen

De toegevoegde waarde van de dedicated teams lijkt evident op de aandachtsgebieden onderwijs en
patiëntenzorg. Ook de kwaliteit van de samenwerkingsrelaties heeft een positieve ontwikkeling
doorgemaakt.
Klinische activiteiten
Onder klinische activiteiten vallen patiëntenzorg en onderwijs.
 Tijdens het meelopen viel op hoezeer het alledaagse werk is doordrongen van onderwijs.
Onderwijsmomenten zitten strak in de vaste structuur ingebouwd. In de overdracht om 8:00 ’s
morgens zit vaak al een stuk wetenschap, op de afdeling worden 5-minutenpraatjes over een
specifiek thema gehouden, en de opleider komt eenmaal in de week een uur om over een
ziektebeeld te spreken. Onderwijs is laagdrempelig: Artsen, arts-assistenten en coassistenten
werken bij elkaar in de artsenkamer. De directe nabijheid zorgt voor continuïteit in supervisie. De
artsen in opleiding stellen door de dag heen veel vragen en de kinderartsen lijken daar alle geduld
voor te hebben. Opvallend is dat er vaak geantwoord wordt met een wedervraag, zodat de arts in
opleiding zelf moet nadenken over het antwoord op de vraag die hij of zij stelt.
De dokters van de dedicated teams zijn heel stellig in de verbetering van kwaliteit van supervisie.
 “Onderwijs is beter, inhoudelijker, structureler en laagdrempeliger.”
De continuïteit in aanwezigheid draagt tevens positief bij aan de communicatie met patiënt en
ouders, omdat men meer dan vroeger op de hoogte is van de patiënt in zijn geheel. Daardoor komen
er sneller en betere antwoorden op de ad hoc vraag die de kliniek zo eigen is.
 “De continuïteit leidt tot affiniteit, en affiniteit leidt tot betere zorg.”
Een andere toegevoegde waarde is de hoeveelheid kennis die meekomt met de subspecialistische
handen. Door de aanwezigheid van de specialist kan er snel en laagdrempelig afgestemd worden
over de behandeling van de patiënten, en daardoor kunnen sneller veranderingen in het beleid
worden doorgevoerd.
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Zorgvernieuwing en –verbetering.
Langere blootstelling aan het dagelijks functioneren van de afdeling zorgt ervoor dat het
gemakkelijker is om defecten te detecteren en een verbetering uit te denken en te implementeren.
De verbeteringen zitten op medisch-inhoudelijk en procedureel niveau. Zo is het bijvoorbeeld
gemakkelijker om nieuwe technieken te introduceren op de afdeling.
 “Voor de zorgvernieuwing is het DT heel goed, als het gaat om wat kan er beter. Deze nieuwe
trajecten had ik niet in kunnen zetten als ik niet in het DT had gezeten.”
Met betrekking tot de procedures wordt veelal verbeterd op de korte termijn, zoals het verbeteren
van protocollen, of het efficiënter indelen van de visite. Op een enkele Chef na, is men (nog) niet
bezig met beleidsvoering op metaniveau, bijvoorbeeld het maken van visie en het uitdenken van
beleidsplannen voor de komende jaren. De DT1- en DT2-leden lijken hier helemaal niet mee bezig te
zijn. Over de lange termijn wordt vaak gezegd ‘dat komt volgend jaar wel’.
Samenwerkingsrelaties
Voor de invoering van de DT’s was het een komen en gaan van supervisoren. De verschuiving naar
continue aanwezigheid van dezelfde mensen, biedt ruimte om te werken aan een team. Binnen de
afdeling zit de meerwaarde op de groei van binding en wederzijds vertrouwen.
 “Het doorbreekt toch een beetje de eilandjes die er waren, dat is toch anders als je hier rondloopt,
dan heb je meer voeling met het totale bedrijf.”
 “De afgelopen 2 jaar hebben we geprobeerd om als een team te werken. Dus niet alleen dokters,
assistenten, maar we zijn een team en als we de krachten bundelen kun je je eigen niveau
ontstijgen. Dus dat besef, daar hebben we hard aan gewerkt. (…) Dus dat je als team ook
verantwoordelijk voor bent en waar je elkaar op aan kunt spreken.”
 “Er is meer vertrouwen vanuit de verpleging in vaste mensen.”
De samenwerking met extern ontwikkelt zich langzamer dan dat intern het geval is.
 “Tijd zal een grote rol spelen. Hoe langer wij als Chef functioneren, hoe duidelijker het wordt dat
we er zijn en dat we wat in de melk te brokkelen hebben.”
 “Als iemand een vraag heeft over een patiënt, dat die dan ook echt daar zelf iets voor moet
organiseren. Dat het niet is, zij vragen en wij draaien. Maar daar moet iedereen aan wennen.”
Theoretische analyse
Uit voorgaande is af te leiden, dat de toegevoegde waarde van het dedicated team voor een groot
deel speelt op organisatie- en afdelingsniveau, meer dan op persoonlijk vlak. De kwaliteit van
patiëntenzorg en onderwijs wordt positief beïnvloed door de lijfelijke aanwezigheid van een vast
team artsen. Continuïteit is in dezen het sleutelwoord.
Wellicht als gevolg van de continue wisselingen in samenstelling van de DT’s en de
summiere affiniteit met management, beperken de verbeteringen zich tot wat dokters kennen en
wat in het directe blikveld ligt. De dokters zijn erg terughoudend in hun inzet ten aanzien van
beleidsontwikkeling voor de lange termijn. Primair ligt deze taak bij de CdC’s, maar ook binnen deze
groep zijn er grote verschillen in de mate waarin zij daar mee bezig willen zijn. In het gedachtegoed
van Bourdieu zou een verklaring hiervoor kunnen zijn, dat dokters die zich bezig houden met
management, afwijken van de spelregels van het medische veld. Door af te wijken plaatst men zich
buiten de groep, en onder medici is gelijkheid juist een belangrijke waarde. Eerder kwam ook aan de
orde dat management nog geen geaccepteerde tijdsbesteding is. Aan de andere kant zien we ook dat
de continuïteit in aanwezigheid de ruimte biedt tot het accumuleren van sociaal kapitaal. De relaties
en netwerken die zich versterken door fysieke aanwezigheid en regelmatig contact, maakt dat
dokters in het dedicated team ook zaken voor elkaar kunnen krijgen. Zij kunnen op basis van hun
sociale kapitaal gezag uitoefenen.
Een andere interpretatie halen we uit de theorieën over kennisintensieve organisaties en
professionals. Om te beginnen zijn de normen en waarden van de vakgroep en haar collegae het
referentiepunt voor professionals. Zij identificeren zich minder met zaken die spelen op
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organisatieniveau, zoals visie en doelen, wat leidt tot geringe collectieve ambitie. In de dedicated
teams zien we dit terug: de taken die de dokters oppakken zijn voornamelijk vakinhoudelijk
georiënteerd, op organisatieniveau is men nauwelijks actief. Ook als wordt gevraagd naar de
ambities van het team, wordt het heel moeilijk gevonden om daar concreet op te antwoorden. En
nog buiten de al dan niet aanwezige ambities op dat vlak, hebben dokters niet geleerd om het
functioneren van een afdeling te zien in een grotere context, namelijk de organisatie als geheel.
Daarnaast kan management tegenstrijdig zijn met de klinische en collegiale dispositie. In de
klinische dispositie is de patiënt het vertrekpunt van de besluitvorming, maar als het gaat om
management zijn organisatiebelangen leidend. De natuur van dokters is om te redeneren vanuit
beroepsethiek, en die kan botsten met de managementethiek. In de functieomschrijvingen is te lezen
dat DT-lid 1 en 2 uitvoerend zijn voor de Chef de Clinque. Dat is zeer lastig vanuit de collegiale
dispositie bezien, die het geven van opdrachten eigenlijk niet toestaat. Ook de vrijheid en autonomie
die een professional zo eigen zijn komt dan in het geding.
Terugkomend op collectieve ambitie, lijkt de gedeeltelijke onvrijwilligheid een tegenwerkende
kracht, evenals de geringe mogelijkheden tot persoonlijke groei en ontwikkeling op medisch gebied.
We zagen immers dat een professional zich eerder identificeert met de organisatie wanneer hij of zij
die mogelijkheden krijgt en ten volle kan benutten. De onvrijwilligheid van de functie leidt bij
sommige dokters tot een gevoel ‘weggezet’ te zijn, en vanuit dat perspectief is het voorstelbaar, en
ook geëxpliciteerd, dat een dokter niet geneigd is om zich in te zetten voor de
organisatiedoelstellingen die hem of haar niet direct raken. Voor de CdC’s die juist een uitdaging zien
op dat vlak en gedreven zijn om de afdeling beleidsmatig naar een hoger niveau te tillen, levert dat
problemen op, omdat zij weinig steun ervaren van collega DT-leden.

4.4.

Ondersteuning van het management

Ondanks dat we spreken over een professionele organisatie, is een bepaalde mate van
‘aanwezigheid’ van het MT gewenst. De rol van het management kent een aantal gedaanten.
De dokters geven aan dat ze het prettig vinden als het MT hen serieus neemt.
 “Ik denk soms dat het goed zou zijn als ze zouden vragen van ‘Goh, hoe gaat het nu eigenlijk? Hoe
reilt en zeilt een afdeling? Zijn er knelpunten?’. Daarin serieus genomen worden is wel een
belangrijk onderdeel.”
 “Het is wel prettig om af en toe een update te hebben over wat ze met jouw stukje gaan doen. En
dat ze ook aanhoren wat de aandachtspunten zijn op de afdeling. (…) Ook om de mensen in ere te
houden die daar hard werken en proberen om die afdeling naar een hoger plan te brengen.”
Begeleiding is ook een element. Ten eerste is dat de kaderscheppende functie van het MT. Artsen
hebben richting nodig in het uitvoeren van organisatorische taken. Zoals een arts een arts-assistent
superviseert, vragen de dokters in deze functies indirect om supervisie van het MT. Waarschijnlijk is
dit gelegen in eenzelfde soort asymmetrie in kennis, alleen dan op het vlak van organisatorische
vraagstukken. Volgend op deze richtinggevende functie, is het belangrijk om de artsen te beoordelen
en te benoemen wat goed gaat en wat niet. Voorstelbaar is dat dit nauw verbonden is met de
onzekerheid rond de extra taken. Immers, de professionele autonomie op medisch-technische vlak
heeft in tegenstelling een geringe vraag om beoordeeld te worden door het MT.
 “Ik denk dat ik wel binnenkort een afspraak ga maken om te evalueren hoe het gaat. Dat terug
gehoord wordt hoe men vindt dat het gaat, of ik zo door moet of dat ik het roer om moet
gooien.”
 “Er wordt wel van tevoren besproken dat je deze functie gaat doen, maar echt inhoudelijk, hoe je
zelf van tevoren denkt dingen aan te pakken, waar je pluspunten liggen die je kunt gebruiken, hoe
je het zou kunnen doen, sturing, dat is er niet echt. Dat zou meer kunnen, juist omdat er veel
mensen zijn die medisch opgeleid zijn en niet om andere taken te doen. Dat wil niet zeggen dat je
het niet kan, maar misschien wordt het wel efficiënter als je wat meer sturing krijgt.”
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“Zij moeten voor de divisie de lijnen uitzetten en daar moet goed over gecommuniceerd worden
naar ons. En bijvoorbeeld 2 keer per jaar toetsen of ik op de juiste weg zit. Ze moeten mij ook
sturen.”
 “Ik denk dat het goed zou zijn als wij, dat is weer een vergadering extra maar toch, dat wij met
z’n vieren eens in de twee of drie maanden bij het MT zitten. Wat gaat er niet goed, wat wel, wat
hebben we afgesproken, wat moet er veranderen, waar liggen de knelpunten?”
Opvallend is, dat dokters wel beoordeeld willen worden, maar er niet expliciet om vragen.
Vermoedelijk vindt dit zijn oorzaak in de medisch-academische cultuur, waar in 4.5 op teruggekomen
wordt. Tot slot valt onder de noemer begeleiding ook het bieden van scholing op
managementgebied. Met het aanbieden van scholing kan de organisatie enerzijds de boodschap
afgeven dat zij wil investeren in haar mensen, anderzijds verhoogt scholing door ontwikkeling van
het kennisniveau het gevoel van autonomie, wat belangrijk is voor professionals.
‘Faciliteren’ is een andere belangrijke term met betrekking tot de rol van het management,
voornamelijk wanneer de medische hiërarchie om de hoek komt kijken. Het uitdragen van visie,
specifiek de onomstotelijke waarde van patiëntenzorg, is essentieel in de perceptie van legitimiteit
van de, voornamelijk, CdC. De rol van het MT wordt als onmisbaar gezien in het sterker maken van
de positie van het DT. De formalisatie van taken en verantwoordelijkheden is een stap, en ook de
gelijkstelling aan de HvO’s door de Chefs te betrekken in het hoofdenoverleg.
 “Zichtbaar maken, bijvoorbeeld dat we tegenwoordig ook bij de HvO-overleggen zitten en dat we
ook betrokken worden bij allerlei beslisprocessen. Dan ben je niet alleen maar een klusser, ja, dat
je meer grip krijgt op de situatie en niet alleen uitvoerend bent.”
Waardering tonen lijkt belangrijker te worden naarmate de dokters hun functie niet geheel positief
ervaren. In die gevallen is voldoening een heikel punt, en dit gebrekkige gevoel wordt groter
wanneer er geen feedback is vanuit het MT. Dokters die hun DT-functie wél positief ervaren, voelen
zich meer gesteund door het MT.
 “Er komt nu heel duidelijk steun vanuit het management: Het wordt geformaliseerd, en ook
gecommuniceerd naar de hoofden van onderafdelingen.”
 “De Chef de Clinique is echt de spil op de afdeling. Dus die moet gewoon stevig in zijn schoenen
staan en gekend worden en ondersteuning krijgen. In een functioneringsgesprek kun je ook
waardering tonen. Dat is ook belangrijk voor je werkmotivatie. Soms mis ik dat.”
 “Als manager zou je dat ook moeten doen, naar je personeel op de vloer, je moet af en toe
iemand ook een pluim geven of zeggen ‘nou, dat heb je goed georganiseerd’. (…) En dat is nog
lang geen gewoonte om op die manier met elkaar om te gaan.”
 “Tegen de mensen die het dragen wordt niet gezegd van ‘nou, prettig dat de afdeling zo goed
loopt’. Er wordt gewoon vanuit gegaan dat die afdelingen, nou, dat zal wel zeg maar. Dat is wel
jammer dat het soms niet gezien wordt, want het kost wel veel.”
Waardering heeft gedeeltelijk een verbaal karakter, maar heeft ook een financieel en contractueel
component. Het merendeel haalt de periferie aan, waar hetzelfde werk beter wordt betaald.
Bovendien wordt er gefantaseerd over de filosofie achter de tijdelijke contracten, meestal wordt
geopperd dat de organisatie zich niet wil binden aan haar mensen. Nog onafhankelijk of dit de juiste
achterliggende gedachte is, gaat het om het resultaat. Ook hier doet namelijk intonatie vermoeden
dat artsen zich in praktijk niet gewaardeerd zien, door het gevoel dat ze inwisselbaar moeten zijn via
de weg van een tijdelijke aanstelling.
 “Zo’n klusbaan, ja, daar moet je wel iets tegenover zetten.”
 “Nou, ik heb weleens een vergadering gehad met alle mensen van het DT, die zaten allemaal te
foeteren op de tijdelijke contracten. Daar ben je dan voor opgeleid, en voor gepromoveerd, dan
ga je in het DT en dan krijg je zo’n contract. Ja, wat doe ik hier eigenlijk? (…) Als je goede mensen
wilt hebben en houden... Het voelt halfhartig, we willen wel, we willen niet… Ja, wil je nou wel of
niet?”
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Theoretische analyse
Uit het voorgaande wordt duidelijk dat ondanks het streven naar vrijheid en autonomie, dokters
behoefte hebben aan ondersteuning: ze hebben een kader nodig en adequate feedbacksystemen om
hun mandaat goed uit te kunnen voeren. Uit de resultaten blijkt dat de dokters behoefte hebben aan
terugkoppeling en deze bovendien evidenter wordt naarmate ze minder bekend zijn met de taak.
Vanuit hun professionaliteit kunnen dokters reflecteren op hun medische handelen, maar deze
mechanismen zijn niet van toepassing op handelingen buiten het medische veld. De ambiguïteit rond
managementtaken vraagt om sturing en feedback vanuit de organisatie.
Deze kwestie kan ook geduid worden met behulp van het sterk gewortelde leermeester-gezel
fenomeen in het medische veld. Wanneer er sprake is van een ongelijkheid in kennisniveau,
superviseert de oudere dokter de jongere dokter. In dezen lijkt de supervisie-spelregel opnieuw van
toepassing: Nu zich weer asymmetrie in kennis voordoet stuurt het jarenlange socialisatieproces aan
op supervisie van de oudere dokter die het wél weet, in dezen professor Nieuwenhuis.
Een ander opvallend punt is de waardering. Als we Bourdieu volgen, kan geconstateerd worden
dat waardering om het besturen van een kliniek niet zal komen vanuit collegae, immers, onder
medici zijn managementvaardigheden niet van belang. Het gevoel van waarde te zijn voor de groep is
echter heel belangrijk voor dokters, en de waardering zal voornamelijk uit het MT moeten komen.
Het MT, in de personificatie van professor Nieuwenhuis, heeft daartoe ook de ‘mogelijkheden’ om
visie uit te dragen door het symbolisch kapitaal dat hij als medisch manager heeft. Vanuit de
leiderschapsdispositie, is hij immers degene die het geoorloofd is om af te wijken van de spelregels,
door bijvoorbeeld andere omgangsvormen te hanteren of een andere visie uit te dragen.
De belangrijkste constatering is echter, dat dokters nauwelijks mechanismen hebben om op
procesniveau met elkaar in gesprek te gaan. Door hun kennisoriëntatie, zijn zij geneigd om het
gesprek op de inhoud te voeren. We zien hier echter dat de vraag en ook de problematiek zich
bevinden op het niveau van de betrekking: de dokters voelen zich niet altijd gewaardeerd en serieus
genomen, en vragen zich af of zij het goed doen. Feedback en waardering, zijn zaken die spelen op
het procesniveau van communicatie, en het vergt reflectievermogen om het gesprek op dat niveau te
kunnen voeren. De diagnose-recept communicatie zou in het beste geval plaats moeten maken voor
collectieve reflectie. Een goed voorbeeld van de stelling dat alle gedrag communicatie is, is de
boodschap die het MT, bedoeld of onbedoeld, afgeeft met de tijdelijke contracten. De boodschap die
dokters namelijk op betrekkingsniveau door krijgen, is dat zij niet goed genoeg zijn en het WKZ zich
niet aan hen wil committeren. Zij twijfelen aan hun waarde voor de organisatie en dat is funest voor
het handelen in lijn met de organisatiedoelstellingen. Het grootste punt hieromtrent is echter, dat
het onbesproken blijft. Naar eigen zeggen zijn de dokters niet in gesprek gegaan met het MT.

4.5.

De cultuur van de medische academie

Zoals reeds in het theoretisch kader naar voren kwam kent het medische veld een lang proces van
socialisatie en een karakteristieke habitus. In deze paragraaf wordt hier verder op ingegaan.

4.5.1. Onderzoek versus patiëntenzorg
De academische kerntaken zijn hiërarchisch georganiseerd. Zo staat onderzoek hoger in de hiërarchie
dan patiëntenzorg. De dokter die veel onderzoek doet en veel publiceert wint veel aan status en
prestige.
 “Eerst vonden ze me wel een aardige man, en wel een goede dokter enzo. En toen ik eenmaal een
paar artikelen in een belangrijk vaktijdschrift had gepubliceerd, was ik ineens, ja, de koning van
het WKZ om het zo maar te zeggen.”
 “Mensen die onderzoek doen voelen zich toch ver verheven boven de mensen die klinisch werk
doen.”
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Tot voorkort was het aantal publicaties een beoordelingscriterium. Met de komst van professor
Nieuwenhuis lijkt het regime van publicatiedwang te eroderen.
 “Dat klinische zorg en wetenschap twee verschillende disciplines zijn die niet in alle personen hier
in huis verenigd kunnen worden. Dat is het belangrijkste heilige huisje wat hij moet overwinnen.”
 “Ik heb een vaste aanstelling zonder wetenschapsverplichting. En ik denk dat als je dat tien jaar
geleden had voorgesteld, dan was je afgeserveerd. Vloeken in de kerk was dat geweest, dus wat
dat betreft is het wel veranderd.”
In tegenstelling tot patiëntenzorg is kwaliteit in onderzoek meetbaar. Het aantal publicaties, maar
het is ook duidelijk of het vaktijdschrift van publicatie prominent is in de medische wereld of niet. De
beoordeling van kwaliteit op publicaties is evident.
 In een vergadering van HvO’s en CdC’s gaf een HvO een presentatie over de kwaliteit van
fellowships. Dit werd beoordeeld op het aantal publicaties en de rang van de vaktijdschriften
waarin gepubliceerd was. De mate van excellentie in patiëntenzorg was geen criterium. Tegen het
einde van de vergadering wees een CdC hierop, maar daar werd nauwelijks op ingegaan. Het is
sterk ingesleten in de academische cultuur dat de onderzoekspijler prevaleert.
De effecten op het dedicated team.
De dedicated teamleden benoemen allemaal dat patiëntenzorg lager in rang staat. Het heeft ook te
maken met het gebrek aan vrijheden, die dokters wel hebben als ze onderzoek of poli doen.
 “Het is van de zotte dat wij patiëntenzorg als iets lagers zien dan onderzoek. We zijn allemaal
artsen geworden omdat we dedicated zijn aan de patiënt, en als het puntje bij het paaltje komt
vinden we onderzoek eigenlijk veel belangrijker.”
 “Kijk, als je in de kliniek werkt, dan ben je een soort patiëntenboer.”
 “Patiëntenzorg is natuurlijk heel lang gezien als iets dat de fellows en de jonge klaren deden. En
niet iets dat de senior-stafleden deden. Het is heel lang iets geweest dat in de hiërarchische
ladder niet hoog stond.”
 “Blijkbaar hebben mensen van oudsher een inferieur gevoel bij klinisch werken. Dat zit ‘m met
name in de professionele vrijheden van niet-klinisch werken.”
Als gevolg daarvan wordt patiëntenzorg, en zo ook het DT, minder gewaardeerd.
 “Het DT had ook iets kunnen zijn van ‘goh, jammer dat ik er niet bij zit’. Op de een of andere
manier is het niet gelukt om het zo’n status te geven. Dan had het misschien hetzelfde werk
kunnen zijn, maar als je er dan bij hoort, als je dingen kan die een ander niet kan, of dingen mag
die anderen niet mogen, dan is er een reden om het te doen.”
 “En het probleem is ook de waardering. Dat is denk ik wel belangrijk om te weten, dat is ook iets
wat managers moeten weten, en wat ook de stafleden moeten weten, onderzoek wordt heel erg
gewaardeerd, maar er zijn natuurlijk ook hele goede clinici die prima klinische zorg verrichten.
Dat wordt veel minder gewaardeerd.”
 “Dat is een mentaliteitskentering denk ik, dat je ook waardering krijgt voor de mensen die in de
kliniek zitten. Er zijn mensen die heel sterk op het onderwijs zijn gericht, en dan kun je wel zeggen
‘die presteert niks’, die presteert wel wat, die maakt nieuwe dokters weer enthousiast voor het
toekomstige vak. Die hebben we ook nodig. Dus die drie poten zouden meer op dezelfde manier
gewaardeerd moeten worden. En dat maakt denk ik dat je het werk ook weer prettiger vindt.”
De dokters in het dedicated team zijn bijna allemaal jong, een paar Chefs zijn op middelbare leeftijd.
De respondenten verklaren dit ook door het aanzien van patiëntenzorg.
 “En als de bazen zelf niet zo’n functie willen, dan is er een goede reden waarom ze dat niet willen.
De oude bazen. Ja, omdat ze allemaal de baas zijn. En de baas moeten spelen, dat snap ik ook
wel. En dat je kutklussen aan jongere werknemers geeft snap ik ook, maar ik pas daarvoor.”
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Theoretische analyse
De drie academische kerntaken maken het spel van het medische veld complex. Zoals eerder aan bod
kwam is cultureel kapitaal, medische kennis en vaardigheden, de belangrijkste vorm van kapitaal in
het medische veld. Het vervaardigen van dit kapitaal leidt tot symbolisch kapitaal, de status en
prestige. Dokters betreden wellicht het veld met de ambitie ‘om mensen beter te kunnen maken’,
maar deze ambitie verandert onder invloed van de spelregels van het veld, aangeleerd in het
socialisatieproces. In een groep waar lidmaatschap belangrijk is, van waarde zijn voor de groep, is het
moeilijker om van de regels af te wijken. De ambitie om patiënten beter te maken is niet degene op
basis waarvan men zich kan onderscheiden, want ‘dan ben je een patiëntenboer’. Dit geldt
voornamelijk in het DT, omdat de bulk aan patiëntenzorg die de teams leveren, niet complex is en
onderscheidingswinst oplevert. Deze tegenstelling met onderzoek, waarin men zich volgens de
huidige normen juist wél kan onderscheiden, heeft implicaties voor de beleving van het dedicated
team.
De hiërarchie van het medische veld heeft ook een sterk legitimerende werking. Wie de kliniek
gaat doen is geen ingewikkelde discussie, omdat de hiërarchie van kerntaken in combinatie met de
hiërarchie van dokters snel antwoord geeft: jonge dokters doen de patiëntenzorg. De bazen hebben
als gevestigde orde van het veld voldoende wapens, of symbolisch kapitaal, om een DT-functie niet
te hoeven vervullen. Jonge dokters hebben als nieuwkomers deze wapens nog niet, en zodoende
verklaart dat waarom een aantal tot DT-lid ‘gebombardeerd’ is.
Wat we wel zien, is dat een habitus de mogelijkheid heeft om te veranderen. Primair is de
neiging om te meten op onderzoeksoutput, maar de stem die pleit voor waardering van
patiëntenzorg wordt steeds luider. Een voorwaarde echter voor meer waardering, is dat het culturele
kapitaal geherdefinieerd wordt: kennis en vaardigheden ten aanzien van patiëntenzorg moet net zo
belangrijk worden gepercipieerd als wetenschappelijke capaciteiten. In de context van het dedicated
team wordt immers, overigens in tegenstelling met de bewering van Witman, duidelijk dat de
wetenschappelijke dispositie prevaleert boven de klinische dispositie. Dat dit een
mentaliteitskentering vraagt is de dokters wel duidelijk, echter naar eigen zeggen houden zij graag
vast aan gewoontes en veranderen het liefst zo min mogelijk.

4.5.2. Baas boven baas
Inmiddels moge het duidelijk zijn dat medici hiërarchisch georganiseerd zijn.
 De ordening wordt al zichtbaar bij de overdracht, ’s ochtends om 8:00 met alle dokters in het
auditorium. Professor Nieuwenhuis en dokter Frenkel (opleider en gerenommeerd dokter) zitten
op de eerste rij. Op de derde dag werd het volgende gesprek gevoerd:
EvD “Is het voorstelbaar dat professor Nieuwenhuis op de tweede of derde rij zit?”
Dokter 1 “Eh… Nou ja, kijk, in het ideale geval zeggen we dat we dat willen, dat iedereen gelijk is
en er ook coassistenten vooraan zitten. Maar eh… dat is niet zo.”
Dokter 2 “Haha.”
EvD “O.”
Dokter 1 “Er is een soort van ondoorbreekbare hiërarchie. Dan zou Edward Nieuwenhuis
coassistenten moeten aanwijzen om daar te komen zitten. Anders gebeurt het niet.”
De hiërarchie komt ook tot uiting tijdens de wat genoemd wordt ‘grote visite’ éénmaal in de week.
Op de afdeling waar geobserveerd werd is dat op woensdag, ongeveer een uur. Professor
Nieuwenhuis of dokter Frenkel komt dan met alle artsen van de afdeling over een complex of
moeilijk ziektebeeld praten. Daarna gaat de hele groep dokters langs bij de betreffende patiënt.
 Opvallend is de term van deze bijeenkomst: grote visite. Ditmaal kwam professor Nieuwenhuis
langs op de afdeling. Een coassistent had een presentatie voorbereid over een bepaald virus. Deze
liet zij zien en professor Nieuwenhuis onderbrak al snel om vragen te stellen. Zijn vragen waren
vooral gericht aan de artsen in opleiding, een enkele keer aan een kinderarts. Professor
Nieuwenhuis zat zelfverzekerd aan tafel, op een medisch leek kwam hij alwetend over. Dit werd
versterkt doordat in de antwoorden altijd twijfel doorklonk, alsof men bang was om het
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verkeerde antwoord te geven aan de hoogleraar, ook al gaf deze aan dat dat niet erg was. De
(aankomend) artsen stelden geen vragen aan professor Nieuwenhuis. Aan het bed van de patiënt
zette dit vraag- en antwoordspel zich voort. Na afloop vroeg ik aan de coassistent hoe ze het had
ervaren. Ze antwoordde dat ze het wel goed vond gaan omdat ‘ze van deze hoogleraar minder
zenuwachtig werd dan van sommige anderen’.
Omgangsvormen kunnen zo belangrijk zijn, dat ze ten koste gaan patiëntenzorg.
 “De hoogleraar, vooral bij de snijders, heeft het voor het zeggen, en als die er niet is dan zeggen
ze ‘ja, die patiënt is van de hoogleraar, daar gaan we niet aan zitten. We gaan niet zeggen we
gaan die kant op, terwijl hij een week geleden iets anders zei’. Soms betekent dat zelfs een
langere opname voor een patiënt, omdat er geen besluiten worden genomen.”
Een andere omgangsvorm lijkt ‘elkaar uit laten spreken’. In vergaderingen, tijdens visites, men praat
na elkaar. Afwijken van die regel wordt opgemerkt.
 Tijdens een overdracht presenteerde een fellow een artikel. Nog voordat ze de presentatie had
afgerond, onderbrak een dokter en bekritiseerde de kwaliteit van het onderzoek, waarop een
aantal oudere dokters bevestigend reageerde. Eenmaal in de artsenkamer vertelden de dokters
van Eekhoorn, toen ernaar werd gevraagd, dat er een ongeschreven regel is om elkaar uit te laten
spreken, maar ook dat de degene die de kennis te berde brengt (in dezen een goede beschouwing
van een onderzoek), daarvoor gewaardeerd wordt, en een ander niet met de eer strijkt. Elkaar de
ruimte geven is heel belangrijk.
Verhouding met HvO’s en de verpleging
De functie van CdC blijkt niet hoog te staan in de hiërarchie.
 “Chef de Clinique stond ook wel voor Slaaf de Clinique.”
 “En er moet duidelijk gecommuniceerd worden. Anderen moeten weten, dit is de positie van die
mensen, het zijn niet de oude CdC’s, forget it, daar kon je omheen, linksom of rechtsom of je woof
ze weg, dat kan nu niet meer. Die mensen staan er, die zijn de baas over de afdeling en daar heb
je het mee te doen. Dat zou het mooiste zijn. Haha, dat is echt een cultuuromslag.”
In een eerste gesprek met professor Nieuwenhuis vertelde hij, dat hij de Chefs had geïntroduceerd in
het HvO-overleg. Immers, zij zijn ook hoofd, alleen dan van een kliniek. Enkele HvO’s waren hier
tegen geweest, omdat de Chefs lager in de hiërarchie staan dan zij.
 In hetzelfde overleg waar de kwaliteit van de fellowships werd besproken, was de spreektijd
opvallend: voor het overgrote deel van de vergadering waren de HvO’s en professor Nieuwenhuis
aan het woord. Tegen het einde zei een van de CdC’s zachtjes iets tegen een andere CdC, die dat
vervolgens hardop uitsprak. Het ging over het belang van de waardering van excellentie in
patiëntenzorg waar, zoals eerder beschreven, nauwelijks op in werd gegaan.
Chefs en HvO’s verhouding zich tot elkaar in een matrix. De één is de baas van een specialisme, de
ander is de baas van een kliniek. Formeel is niet duidelijk aan wie de DT1- en DT2-leden
verantwoording af moeten leggen. Logischerwijs is dat voor hun werk in het DT de Chef, en het werk
in de vakgroep de HvO. Informeel echter is de HvO de baas. Deze ambiguïteit is lastig, omdat de
Chefs geen macht kunnen uitoefenen op basis van een formele positie, terwijl zij wel
verantwoordelijk zijn voor het functioneren van de kliniek.
Verpleegkundigen staan vervolgens weer lager in rang dan de medici. De paramedici worden
zelfs nauwelijks genoemd als het gaat om samenwerking.
 Weinig dokters dragen een witte jas, naar eigen zeggen omdat de kinderen dokters in witte
jassen eng vinden. Een jonge vrouw die er wel één droeg, nam ik als vanzelfsprekend aan een
verpleegkundige te zijn. Even later, toen het gesprek met een dedicated teamlid kwam op deze
jonge vrouw, en die gedachte verkeerd bleek, keek ze me bestraffend aan en zei “laat ze dat maar
niet horen!”.
 Als dokters het hebben over collega’s, dan hebben zij het over dokters. Verpleegkundigen zijn in
spreken dus geen collega’s. Of als er over de meerwaarde van een vast team dokters wordt
gesproken, dan is dat vooral goed voor het vertrouwen van verpleegkundigen. Er zou ook
andersom geredeneerd kunnen worden: het is voor dokters fijn dat ze continuïteit hebben in
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informatie en vertrouwen krijgen in de verpleging. Deze zelfde nuance wordt waargenomen als
het gaat om onderwijs: dokters geven onderwijs aan de verpleging en zeggen open te staan voor
vragen, andersom wordt niet benoemd. Tijdens de visite vragen dokters aan de verpleegkundigen
‘heb je vragen?’. Kortom: als het gaat om afstemming, staan dokters meer op zenden dan op
ontvangen. Volgens professor Nieuwenhuis was dat vroeger anders, onder andere omdat de
beste verpleegkundigen naar een managementfunctie gaan. “Het hoofd van de verpleegkundige,
die was je hoeder, je opleider. Nu is dat niet meer zo, een dokter gaat misschien nog wel eerder
chillen bij een co dan bij een verpleegkundige.”.
Collegialiteit
Dokters hebben elkaar veel nodig, zeker in de academie, waar bij uitstek patiënten liggen met
meervoudige diagnoses. Desondanks lijkt samenwerking soms een heikel punt.
 “De werkdruk is zo hoog, dat iedereen denkt, nou mijn stukje en dan is het mooi klaar. En wat er
buiten gebeurt, niet teveel naar kijken, niet teveel naar vragen, want dadelijk vraagt iemand nog,
‘wil je dit even doen?’.
 “Als ik vraag aan iemand die onderzoek doet om patiëntentaken van mij over te nemen dan zal
dat nooit worden gedaan, maar omgekeerd zal het wel worden verlangd.”
 “Er is ook een cultuur van, en dat bestaat al heel lang, wat je kwijt kunt raken, dat moet je zorgen
dat je kwijtraakt. Dat is het beroemde turven, ken je dat? Dat gebeurt tussen dokters, dan heb je
een klusje, en dat turf je dan naar een andere dokter. En dan zegt die dokter, ‘ja, maar dat is niet
mijn pakkie an’ en die bounced het dan terug. Daar zijn boeken vol over geschreven.”
Het in consult vragen van arts is ook niet even gemakkelijk.
 “Alles is politiek. De overdracht op maandag is druk bezocht, want dan gaat het over patiënten
die je de hele week gaan bezig houden. Dus zorg je dat je er dan al iets over geroepen hebt, zodat
je de rest van de week niet in consult gevraagd wordt.”
 In de meeloopdagen bleek vaak aan de telefoon dat het in consult vragen van een dokter niet
altijd welkom wordt ontvangen. Ieder specialisme staat ergens om bekend en wordt op een
bepaalde manier bekeken. In een onderwijsmoment leek professor Nieuwenhuis een les
onderlinge verhoudingen te geven, verpakt in een medische vraag. “Oké, als je aan je collega’s
moet vertellen wat je hebt gezien. Je belt de dermatoloog op, die neemt nooit op. Nee, wat ze je
dan? De dermatoloog verlangt jargon.(…) En wat zeg je tegen de kinderarts? Tegen de kinderarts
mag je in simpele woorden vertellen. (…) En de radioloog, als je ‘m belt, zegt ‘rot op’. Maar de
radioloog is onze vriend, want die zegt dat hij alles kan oplossen (ook al is dat niet zo). Wat zeg je
tegen hem?”
Theoretische analyse
Collegialiteit onder dokters lijkt interdisciplinair een ander karakter te hebben dan intradisciplinair.
Witman concludeert dat ‘iets over hebben voor elkaar’ een belangrijke medische waarde is. In de
context van het dedicated team kwamen voornamelijk interdisciplinaire relaties aan de orde, en dan
moet die conclusie genuanceerd worden. Binnen het medische veld zijn subvelden te onderscheiden,
en het hangt af van de regels van het subveld of een dokter meer of minder welwillend is om iets
voor een andere dokter te doen. Kinderartsen staan bijvoorbeeld bekend als de ‘goedsullen’: aardige
mannen en vrouwen die niet primair gaan voor status en graag iets doen voor een ander. In
tegenstelling tot ‘de snijders’, die zich ongevoelig tonen voor de context. Loyaliteit en solidariteit zijn
inderdaad belangrijke waarden, maar deze zijn intradisciplinair beduidend sterker. Overigens is dat
wellicht te verklaren doordat professionals vooral vakinhoudelijk georiënteerd zijn, niet zozeer op de
organisatie. Als andere disciplines tot ‘de organisatie’ behoren, kan daarmee collegialiteit andere
vormen aannemen.
Dokters hebben kortom een verfijnde manier van hiërarchisch ordenen en de ordening in stand
houden. De hoogleraren stralen op basis van het symbolisch kapitaal gezag uit, die door alle dokters
wordt gerespecteerd. Degenen die bovenaan in de formele hiërarchie staan, de baas en de opleider
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van het ziekenhuis, zijn dokters die aanzien hebben door hun kennis en vaardigheden in de
geneeskunde. Toch bemoeilijkt de hiërarchie duidelijk het functioneren van de dedicated teams. De
matrixstructuur maakt de discussie wie het voor het zeggen heeft lastig. Informeel zullen de Chefs
aan het kortste eind trekken door de traditionele HvO’s die middels hun senioriteit,
onderzoeksresultaten en publicaties een hoge hiërarchische positie bekleden. In het gedachtegoed
past de gevestigde orde strategieën toe die zijn gericht op het behoud van de status quo. Dat zien we
direct terug in de weerstand tegen de integratie van Chefs in de HvO-vergadering. De nieuwkomers,
die Chefs dan ineens zijn, reproduceren het spel, door in spreektijd niet op de voorgrond te treden.
Formele positie is in de medische organisatie in ieder geval niet voldoende. Het is ook een
kwestie van leiding mogen geven. Kapitaal is eigenlijk een sociale constructie: het bestaat bij de
gratie van de erkenning van anderen. Dokters ‘meten’ kapitaal op basis van min of meer dezelfde
factoren, als complexe patiënten zien en publicaties, maar kapitaal toegedicht krijgen is een
essentiële stap in verplaatsing in de hiërarchie. Als kapitaal een sociale constructie is, zal er dus een
herdefiniëring van kapitaal moeten plaatsvinden, alvorens de Chefs leiding mogen geven:
managementkennis en –vaardigheden zullen cultureel kapitaal moeten worden. Zodoende is ook
leiderschap een sociale constructie.

4.5.3. Individuele en collectieve reflectie
Onderlinge evaluatie en reflectie is voor artsen niet vanzelfsprekend. Dokters spreken vaak in de jevorm: ‘je denkt toch’ in plaats van ‘ik denk’. Zo wordt er een distantie gehouden van gedachten en
meningen, het alsof het niet persoonlijk mag worden. Het is opvallend dat de DT1 en DT2 - leden zich
niet bezig houden, of op de hoogte zijn, van óf en wát de Chefs bespreken onderling en met het MT.
Ook elkaar aanspreken op fouten blijkt ongebruikelijk, al lijkt dat soms wel aan verandering
onderhevig.
 “En wordt er wel gecommuniceerd met de CdC’s, Want misschien worden zij wel volledig
ingelicht, maar dat weet ik niet want ik zit niet bij dat overleg. Dat kan ik niet beoordelen.”
 “En binnen het DT, misschien zouden we eens in de drie maanden een evaluatie moeten plannen
om te bespreken wat je goed vindt van elkaar en wat niet, maar dat is er nu niet. Je hoopt dat je
het van elkaar hoort als er ontevredenheid is.”
 “Misschien de Kindergeneeskunde sowieso, misschien zijn wij als kinderartsen daar meer
terughoudend in, dat we minder makkelijk dingen naar elkaar uitspreken. Vooral in de dingen die
misschien anders zouden kunnen maar niet per se anders hoeven. Als je het echt niet eens bent,
als we visite lopen en we hebben een andere visie, dan bespreken we dat wel. Dus dat is vanuit je
verantwoordelijkheid voor de patiënt, niet collega-gericht, zeg maar. (…) We zijn mensen die niet
direct het conflict opzoeken. En dat als er conflicten zijn, we dat eerder wat omzichtig, of
voorzichtig bespreken, dan de confrontatie aangaan.”
 “Ja, als je het niet goed doet, dan wordt dat wel eerder gezegd. Vroeger was dat niet zo. Maar
daar gaan we wel steeds meer naar toe, dat je dingen niet mag doen en dat je er ook op
afgerekend wordt.”
 “Maar er is nog niet een functioneringsgesprek geweest waarbij iemand met verstand van zaken
tegen mij zegt, ‘dit heb je gedaan, prima, maar dat moet beter’. Dat hebben we bij assistenten
wel, maar intercollegiaal is dat tussen dokters heel slecht ontwikkeld. Het is denk ik, het is
vervelend om een ander op fouten te wijzen, terwijl je weet dat je zelf ook die fouten kunt maken.
Daar zijn dokters heel voorzichtig mee. Een ander betichten van fouten. (…) Andere dokters
durven niet te zeggen van ‘hé jongen, wat jij doet kan echt niet’. Een soort bescherming voor
elkaar, ik weet het niet. Dat moet ook beter, daar moeten we ook openheid in krijgen.”
Dokters hebben het met elkaar op inhoudsniveau over kwaliteit van zorg, maar hebben geen sterk
ontwikkelde standaarden om daarover op metaniveau het gesprek aan te gaan. De meeste dokters
lijken daar ook geen intuïtie voor te hebben, op een enkeling na.
 “Je kunt hier altijd iedereen bellen en zeggen dat je het er niet mee eens bent.”
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“Nou ja, het is grappig want je vraagt net, ik doe heel vanzelfsprekend over mijn motivatie als
arts, en mijn drijfveren als arts, maar dat is ook een beetje over hoe er over kwaliteit van zorg
gesproken wordt. Het is af en toe een beetje, als een soort vanzelfsprekendheid. Ach ja, we willen
allemaal de beste zorg. Maar hoe je dat benoemt en welke factoren er belangrijk zijn, dat is juist
iets van de laatste jaren dat dat boven komt drijven. Dat het ook benoemd wordt en dat er ook
mensen voor verantwoordelijk zijn. Nee, het is nog niet expliciet gemaakt, maar dat is omdat we
nog niet gewend zijn om het te benoemen, en om de terminologie te gebruiken.”
“Maar misschien is het wel goed als je onderling bespreekt, wat vinden we nu eigenlijk van
kwaliteit van zorg? Wat is kwaliteit en wat willen wij als kwaliteit afleveren? Maar weet je, wij
dokters werken gewoon liever dan dat we het over dit soort dingen hebben. Of ieder heeft voor
zichzelf zijn stukje kwaliteit van zorg, dat zou ook kunnen.”
“We kunnen wel een middag per maand met z’n drieën gaan praten over de kwaliteit arts-ouder
gesprekken, maar als uit studies blijkt dat dat op de werkvloer niets uitmaakt, dan weet ik niet of
dat zinvol is. Dus ik denk dat het de moeite waard is om te exploreren, maar ik weet niet of het
bewezen effectief is.”
“Toen werd er gezegd ‘we moeten gewoon protocollen doen, en goed onderwijs en het rooster
goed maken, als we dat doen, dat wordt onze missie’. Dat kan een missie zijn, dat is prima, maar
dat vind ik niet visionair.”

De discussie met het MT lijkt eveneens slecht ontwikkeld. Het gedeelte van de groep dat onvrijwillig
in het DT terecht is gekomen, zag vanaf het begin weinig heil in het vervullen van de functie, maar
heeft dat niet bespreekbaar gemaakt. Pas na een langere tijd in de functie gaf een enkeling dat
voorzichtig aan.
 “Later heb ik wel gezegd dat het niet mijn keuze zou zijn.”
Maar ook over percepties ten aanzien van omgangsvormen wordt oppervlakkig gesproken. Zowel
positief als negatief.
 “Ik heb een keer tegen Edward gezegd dat ik het niet transparant vind, maar toen zei hij ‘maar
het is juist wel heel transparant’. Dus soms denk ik ook, misschien zie ik het niet goed. En ik durf
er ook niet echt harde uitspraken over te doen.”
 “Als manager zou je dat ook moeten doen, je moet af en toe iemand ook een pluim geven of
zeggen ‘nou, dat heb je goed georganiseerd’. (…) En dat is nog lang geen gewoonte om op die
manier met elkaar om te gaan.”
Theoretische analyse
In de interviews worstelden dokters met vragen om percepties, veronderstellingen en aannames
concreet te maken. Naar mate de gesprekken vorderden, groeide het bewustzijn dat de reflectie op
zowel individueel- als groepsniveau nauwelijks ingebed is in de medische wereld. In het kader
daarvan heeft vooral de collegiale dispositie van Witman betekenis.
Dokters erkennen dat zij geen wegen hebben waarlangs zij elkaar feedback geven of
beoordelen, zowel in positieve als negatieve zin. Dit betekent niet dat er altijd unanimiteit is, of geen
discussie. Discussie is er wel degelijk, maar de kritische kijker ziet dat deze wordt gevoerd op het
niveau van de medische vakinhoud. In het geval de problematiek zich afspeelt op proces- of
betrekkingsniveau, wordt dat nimmer expliciet gemaakt.
Met betrekking tot de relatie met het MT, is het voorstelbaar dat ook hier de regels van het
socialisatieproces zich herhalen. Eerder zagen we dat in ieder geval tijdens de opleiding het vraag-enantwoord-spel voornamelijk van boven naar beneden plaatsvindt. De vraag van enkele dokters
waarom juist zij in het dedicated team moesten, hebben ze niet expliciet voorgelegd aan het MT.
Wellicht kan dat te maken hebben met de ongeschreven regel om elkaar niet kritisch te bevragen,
zeker niet als het gaat om een dokter met meer senioriteit. In het geval dat het gesprek wel
aangegaan wordt, zien we immers ook dat dit niet in de vragende vorm gebeurt, maar omzichtig,
met een emotionele distantie.
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5. Analyse van de resultaten vanuit de systeembenadering
In dit hoofdstuk worden de resultaten uit hoofdstuk 4 geanalyseerd vanuit de systeembenadering.
Hiertoe is een aparte hoofdstuk ingericht, om de centrale opvatting van de cultuurbenadering die
aan de basis ligt van de interpretatieve onderzoeksstrategie, niet te verwarren met de centrale
opvatting van de systeembenadering.
Een gevestigde theorie binnen de systeembenadering is de sociotechniek. In deze context zijn
de sociotechnische principes bruikbaar, vanwege de ideeën over zelfsturing en ‘congruent
organiseren’. In het theoretisch kader werd een drietal ontwerpprincipes van de sociotechniek
beschreven, die in dit hoofdstuk de lijn zullen vormen waarlangs de bevindingen behandeld worden.
Het belangrijkste principe van de sociotechniek, is dat een organisatieverandering alleen succesvol
kan zijn wanneer de dimensies congruent zijn georganiseerd. Een tweede principe is het
procesgericht organiseren in plaats van functiegericht, om complexiteit door arbeidsdeling te
voorkomen en betrokkenheid bij het werk te bevorderen. Een middel hiertoe is het invoeren van
zelfsturende teams. Het derde principe is het vergoten van het regelvermogen, zodat werknemers
toegerust zijn om de werkprocessen zelfstandig vorm te geven en verantwoordelijkheid kunnen
dragen voor de totale taakcyclus (Van Amelsvoort, 1999). Er wordt afgesloten met enkele implicaties
voor het leiderschap.
Procesgericht organiseren en zelfsturende teams
In sociotechnisch perspectief, kan de invoering van de DT-structuur gezien worden als een manier
om procesgericht te organiseren in de vorm van zelfsturende teams. De dokters worden
georganiseerd rond het medische proces op een afdeling, waarbij zij min of meer zelfstandig zijn in
de vormgeving van dit proces. De teams zijn niet geheel zelfsturend, omdat zij geen zeggenschap
hebben over het verpleegkundige en paramedische zorgproces en bovendien geen eigen financiële
middelen hebben. Desondanks zijn de principes van zelfsturende teams hier bruikbaar, omdat ze
aanknopingspunten bieden om betekenisgeving vanuit systeemtheoretisch perspectief te begrijpen.
Om te beginnen zien we dat de dokters in de DT’s goed in staat zijn om continuïteit te bieden,
door de hoeveelheid en verschillende expertises die zij in huis hebben. Het feit dat deze expertises
vaak complementair zijn, en ook in hoge mate van elkaar afhankelijk, beïnvloedt de samenwerking
op een positieve manier. De interne afstemming op het niveau van de taak is in de meeste teams
zeer adequaat, en brengt zodoende kwaliteit in de patiëntenzorg en het onderwijs.
Tegelijkertijd zien we ambiguïteit rond taken resultaatverwachtingen. De dokters missen een
kader met duidelijk geformuleerde doelen, alsmede adequate terugkoppeling, met name wanneer
het gaat om het beleidsaspect van de functie. Het duidelijke kader en feedback zijn in dezen nog
belangrijker, omdat de dokters geen kennis en ervaring hebben op dit vlak, en dientengevolge niet
intrinsiek kunnen beoordelen of zij goed werk doen. Bovendien is het risico van onduidelijke
doelstellingen dat er energie wordt gestoken in activiteiten die uiteindelijk nergens echt toe leiden.
Een ander punt, is dat groei- en ontwikkelingsmogelijkheden ten aanzien van het managementaspect
niet in de structuur van de teams zijn opgenomen, waardoor het regelvermogen niet vergroot wordt.
De DT-leden, en in het bijzonder de Chefs de Clinque, zijn daarom beperkt in hun zelfstandigheid, wat
versterkt wordt door de statusverschillen die externe afstemming bemoeilijken. De matrixverhouding
tussen HvO’s en CdC’s veroorzaakt per definitie afstemmingsproblemen, zij het indirect, omdat de
subspecialisten twee ‘bazen’ hebben en derhalve in een loyaliteitsconflict zitten. Ten slotte kan
vanuit de empirie ook geconstateerd worden, dat het beloningssysteem niet voor iedereen een
prikkel is om bij te dragen aan het proces, omdat een gedeelte van de dokters zich financieel
ondergewaardeerd voelt.
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Regelvermogen
Zoals we eerder lazen, is het bij relatief zelfstandige teams belangrijk om hen toe te rusten op het
mandaat, door een kader te scheppen en daarbinnen voldoende regelvermogen te geven. In de
dedicated teams is dat vermogen (nog) niet sterk ontwikkeld, om een aantal redenen.
Het grootste struikelblok in de zelfstandigheid van het team is het gebrek aan opleiding ten
aanzien van andere taken dan klinische. Onderwijs is strak in de organisatieproces ingebed, maar
concentreert zich rond de medische vakinhoud. Wat hier gevraagd wordt is onderwijs op
managementgebied. Dokters waren in de interviews zeer expliciet in de noodzaak van deze
additionele kennis, om hun taak als dedicated teamlid goed uit te kunnen voeren. Onafhankelijk of
dokters willen excelleren op managementtaken, worden zij er niet goed toe in staat gesteld.
Daarnaast zijn de informele bevoegdheden een belemmerende factor in de zelfstandigheid van
de teams. Uit de resultaten bleek dat de Chefs traditioneel niet de dokters zijn die het voor het
zeggen hebben. Ondanks de mentaliteitskentering die zich heeft ingezet, sluiten de formele
bevoegdheden van de Chefs nog niet aan op de informele bevoegdheden. Aangezien de informele
bevoegdheden dieper zijn ingesleten in de medische cultuur, zullen dezen in de praktijk vaak van
doorslaggevende betekenis zijn. Het vastleggen van taken en functie-eisen is zodoende een bijdrage
aan de oplossing, maar niet de oplossing op zich.
Regelvermogen dat achterblijft op de resultaatverwachtingen, is een conditie voor ambiguïteit
en stress (Van Amelsvoort e.a., 2003). Dat is terug te zien in de citaten. Ondanks de geringe
duidelijkheid over de concrete invulling van managementtaken, heersen er wel verwachtingen van
de prestaties van de dedicated teams op dit resultaatgebied. De claim echter die de vraag van de
klinische patiëntenzorg legt op de dagindeling van de dokters, maakt dat er weinig tijd overblijft voor
andere taken. Voor subspecialisten komt daar bovenop, dat zij ook te maken hebben met de
verwachtingen van de vakgroep. We zien dus dat de resultaatverwachtingen uitstijgen boven het
regelend vermogen, wat enerzijds frustratie oplevert en anderzijds de bijdrage aan de
organisatiedoelstellingen vermindert.
Congruentie van de organisatieaspecten
In het gedachtegoed van de sociotechniek kan de invoering van de dedicated teams opgevat worden
als een structuurinterventie. Er worden meer dokters in de managementlijn opgenomen, en de
positie van de CdC’s wordt versterkt en qua taken uitgebreid. De mate van succes van deze
interventie op de structuur, is afhankelijk van de wijze waarop de andere organisatiedimensies zijn
vormgegeven.
In 2.2.2 werd beschreven hoe het WKZ als kennisintensieve organisatie bevolkt wordt door
kenniswerkers. Deze professionals identificeren zich primair met het vakgebied en secundair met de
organisatie, waardoor de interesse in managementfuncties gering is. Vrijheid en autonomie zijn voor
professionals erg belangrijk, evenals de mogelijkheden tot zelfontplooiing. Deze aspecten structuur
en mensen zijn incongruent georganiseerd: de structuur biedt geen ruimte voor de behoeften van
professionals. Zo is de professionele vrijheid relatief beperkt, omdat de agenda van de dokters
bepaald wordt door de vraag van de afdeling. Wat betreft groei- en ontwikkelingsmogelijkheden
snijdt het mes van de DT-structuur aan twee kanten: De meeste dokters hebben geen behoefte om
zich te ontwikkelen op managementvlak, en de veelal eenvoudige en algemene patiëntenzorg maakt
bovendien dat ze klinisch niet uitgedaagd worden en groeien.
Verder kan geconstateerd worden, dat de opleidings- en beloningssystemen van het WKZ niet
aansluiten op de dedicated teams. Al eerder zagen we dat opleiding wenselijk zou zijn, maar deze
niet ingebouwd is. Ook de tijdelijke contracten en de financiële beloning, voornamelijk in
tegenstelling tot de periferie, zijn voor de dokters een struikelblok op het moment dat er geen
uitdagend werk tegenover staat. De boodschap die de organisatie afgeeft is paradoxaal: enerzijds
vraagt zij een mentaliteitskentering in de waardering van de patiëntenzorg, anderzijds organiseert zij
de systemen in lijn met de oude opvattingen. Met andere woorden, er wordt gezegd dat
patiëntenzorg even belangrijk is als onderzoek, maar de beloning is daarmee tegenstrijdig.
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In de sociotechniek wordt benadrukt dat het invoeren van zelfsturing alleen kan bestaan bij de
gratie van een cultuurverandering. De structuur moet congruent zijn met de cultuur. Ziekenhuizen
zijn vooral functiegeoriënteerd ontworpen, en hebben nog weinig ervaring met procesmatig
organiseren en als effect daarvan zelfsturing. Medici zien zorgverlening in de context van het eigen
vakgebied; veel minder in de context van de organisatie als geheel. Daarbij komt dat degenen die een
afdeling formeel aanstuurt, ook informeel een aansturende positie moet hebben. Ten aanzien van de
dedicated teams is dit niet het geval. Enerzijds omdat de chefs traditioneel niet degenen zijn met een
doorslaggevende stem, anderzijds omdat de andere dedicated teamleden voornamelijk jonge
dokters zijn.
Hieruit blijkt dat de organisatiedimensies incongruent zijn. De structuur van het DT past niet bij
de mensen, de systemen en de cultuur van het WKZ. In de huidige toestand van de
organisatieaspecten zal het moeilijk zijn om de DT’s tot een duurzaam succes te maken.
Implicaties voor leiderschap
Denken dat zelfsturende teams geen leiderschap nodig hebben, is een van de valkuilen achter
zelfsturing (Van Amelsvoort e.a., 2003). Sterk leiderschap is juist essentieel, in het legitimeren van de
dedicated teams naar de buitenwereld, en het begeleiden van de teams naar (sociale)
volwassenheid.
De sociotechniek benoemt drie rollen die de leiders van zelfsturende teams aan kan nemen,
namelijk managen, leiden en coachen. Dit zien we terug in de impliciete vragen van de dokters: wat
moet mijn resultaat zijn? Wanneer ben ik goed en hoe moet ik dat bereiken? Krijgen we ook
erkenning om patiëntenzorg? Van een leider vraagt dit observatie- en anticipatief vermogen om een
team adequaat te kunnen ondersteunen in datgene dat het nodig heeft. In de beginfases is er nog
veel behoefte aan intensieve begeleiding van de leidinggevende. Die begeleiding geven is een
noodzakelijke stap in de groei naar succes van de dedicated teams.
Een ander notitie betreft de cultuurverandering die het MT zou willen zien in de waardering van
patiëntenzorg en onderzoek. Als zij de visie uitdraagt dat patiëntenzorg evenveel waardering
verdient als onderzoek, zal in het kader van geloofwaardigheid alle organisatiegedrag die visie
moeten onderschrijven, dus ook de personeels- en beloningssystemen. Nu zijn de variabelen
structuren en systemen incongruent georganiseerd en de ambiguïteit werpt een grote barrière op
voor de cultuurverandering. Sterk leiderschap heeft dus niet alleen te maken met het uitdragen van
visie, maar ook met het stroomlijnen van organisatiegedrag met die visie.
Om in sociotechnische termen te blijven spreken: de incongruentie van de variabelen wordt niet
bespreekbaar gemaakt en opgelost. De dokters expliciteren niet dat zij onzeker zijn over hun taken
en doelen, of het feit dat zij zich onvoldoende geëquipeerd voelen om datgene te kunnen doen wat
tot het takenpakket behoort. Van de huidige inrichting van de systemen van de het WKZ in relatie tot
het dedicated team, gaat de boodschap uit dat de organisatie zich niet aan hen wil committeren. De
gevoelens die dat oproept bij de dokters blijven eveneens ongedeeld met het MT. Een deel van de
weerstand tegen het DT bevindt zich op het niveau van het proces, echter het gesprek daarover
wordt van beide kanten niet op dat niveau ingestoken. Communicatie op metaniveau is het voertuig
om de sociotechnische incongruentie op te heffen.
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6. Conclusie
In dit hoofdstuk wordt gepoogd een synthese te maken van voorgaande en de hoofdvraag te
beantwoorden. Deze luidde als volgt:
Op welke manier krijgt het dedicated team betekenis in het WKZ vanuit cultureel- en
systeemtheoretisch perspectief bezien?
Volgens de respondenten leveren de dedicated teams een grote bijdrage aan de kwaliteit van zorg en
de samenwerkingsrelaties op afdelingsniveau (zie paragraaf 4.3). De continuïteit en kennis die de
vaste handen met zich meebrengen maakt de zorg efficiënter en kwalitatief hoogwaardig. Ook in de
relatie met de verpleging onderscheiden zij positieve effecten: Door het laagdrempelige en frequente
contact is er meer wederzijds vertrouwen en dat bevordert de samenwerking. De permanente
verbinding aan het dagelijkse proces maakt dat de dokters hiaten kunnen zien en repareren.
Bovendien zijn zorgvernieuwing en -optimalisatie beter ingebed op de afdeling, wat terug te zien is in
bijvoorbeeld de invoering van nieuwe medische technieken waardoor de zorg hoogwaardiger wordt,
en het aanscherpen van protocollen die de kwaliteit verbeteren. We zien ook dat de ‘nieuwe’ manier
van werken, in termen van meer mandaat en vertrouwen, het werkplezier van enkele DT-leden heeft
doen groeien. Beleidsmatig werk ter verbetering van de klinieken wordt door hen ervaren als een
nieuwe uitdaging, en de motivatie en gedrevenheid is zodoende bijzonder hoog. Er kan aldus
geconstateerd worden dat er dokters zijn die interesse hebben in managementtaken, en dat deze
interesse een essentiële voorwaarde is voor het goed functioneren in het dedicated team, op zowel
individueel- als organisatieniveau (zie paragraaf 4.1).
Betekenisgeving vanuit het culturele perspectief.
Vanuit het culturele perspectief wordt de werkelijkheid gezien als een sociale constructie. Mensen
geven betekenis aan de wereld om hen heen, en door uitwisseling van deze betekenissen ontstaat
een gezamenlijke werkelijkheid. In die opvatting zijn alle organisatieprocessen sociale constructies en
uitingen van cultuur.
De medische cultuur is groter dan de cultuur van het WKZ. Immers, of dokters nu zijn opgeleid
in Groningen of Rotterdam, het socialisatieproces is vergelijkbaar, omdat deze niet verbonden is aan
de plaats, maar aan de beroepsgroep. In termen van Bourdieu (1990) kan gesproken worden over
het medische veld, met eigen spelregels, waarin cultureel kapitaal onderscheidingswinst oplevert, en
zodoende symbolisch kapitaal kan worden. Bourdieu zegt dat in ieder veld een machtsstrijd gaande is
om het veldspecifieke kapitaal, waarbij de gevestigde orde handelt vanuit behoud van de status quo,
en de nieuwkomers de status quo proberen af te breken. In de context van het de dedicated teams
kunnen we het gedachtegoed van Bourdieu herkennen. Onder dokters zijn kennis en vaardigheden
door klinische ervaring en onderzoek de bron van status en prestige. Om deze kennis en
vaardigheden op te kunnen doen, is het belangrijk dat men zich niet bezig hoeft te houden met ‘artsassistenten’ werk, maar juist de eigen behoeften in groei- en ontwikkeling ten volle kan benutten.
Het dedicated team is niet de context waarbinnen cultureel kapitaal te vergaren valt, omdat het
overgrote deel van de patiëntenzorg geen bron is voor senioriteit, en er bovendien geen ruimte is om
wetenschappelijk onderzoek te doen. Wat er tegenover staat zijn managementtaken, echter dezen
zijn geen bron voor cultureel kapitaal. Wat ook herkenbaar is van Bourdieu’s gedachtegoed, is de
conservatieve strategie van de gevestigde orde: De HvO’s en andere ‘oudere’ dokters hebben een
DT-functie van zich af weten te houden door de nieuwkomers geheel volgens de regels van het spel
de patiëntenzorg toe te bedelen.
Deze ideeën hebben implicaties voor leiderschap. Wil een dokter leiding kunnen geven, moet hij
symbolisch kapitaal bezitten en bovendien uitmuntend zijn in het spel van het medische veld: ‘je
moet het erg goed begrepen hebben’. De DT-leden zijn vaak jong, op een enkele Chef na, en hebben
als relatieve nieuwkomers in het veld nog geen symbolisch kapitaal, dan wel worden zij gezien als
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serieuze spelers. Een dokter moet als leider gepercipieerd worden: leiderschap bestaat bij de gratie
van de erkenning van anderen. Dat impliceert dat de formele positie een marginale rol speelt (zeker
in de medische organisatie), in tegenstelling tot informele positie, waar de onzichtbare sterren op de
schouders bepalen welke dokter wat te zeggen heeft. De kracht van het DT om het medische proces
op de afdeling autonoom te bepalen, zal in relatie tot de buitenwereld, bijvoorbeeld met de HvO’s,
een heikel punt zijn onder de huidige condities van het medische veld.
Wat ook opvalt is het verfijnde socialisatieproces van artsen. Er is een tal van regels ten aanzien
van hiërarchie en omgangsvormen die ambiguïteit in het medische veld reduceren. Die mechanismen
hebben dokters niet voor het managementveld: zij zijn niet in de regels van de
managementdiscipline gesocialiseerd. Dientengevolge ervaren zij onzekerheid en ambiguïteit door
het gebrek aan kennis en vaardigheden, waardoor de vraag om supervisie opnieuw lijkt te doen
opkomen.
Ook moet in ogenschouw genomen worden, dat het socialisatieproces tegelijkertijd een
separatieproces is, op meerdere manieren. Ten eerste op intermenselijk niveau, omdat de regels
dokters van andere beroepsgroepen in het ziekenhuis scheiden. Zo vallen verpleegkundigen
bijvoorbeeld niet onder de noemer ‘collega’s’. Separatie speelt ook op organisatieniveau: de regels
van de socialisatie stellen grenzen aan de activiteiten die een dokter naast zijn medische
vakmanschap kan doen. Witman (2007) beschrijft bijvoorbeeld hoe dokters die ‘teveel’ aandacht
schenken aan managementtaken, het risico lopen om uitgesloten te worden van de groep.
De kracht en beperking van de cultuurbenadering
Deze cultuurbenadering laat zien dat cultuur niet statisch is maar dynamisch, en tegelijkertijd dat het
zeer moeilijk te managen valt. Het legt de subjectiviteit van organisaties bloot, en toont op die
manier de complexiteit van organiseren. Voor het managementdenken van nu is dat geen ideale
conclusie. Onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen zoals individualisering,
automatisering, en toenemende concurrentie, wordt de sociale werkelijkheid ingewikkelder en zien
we de neiging tot beheersbaarheid en controle groeien. In de dominante manier van kijken naar
organisaties zien we derhalve een veelheid aan modellen die zijn gericht op reductie van de
complexiteit van organisaties. De cultuurbenadering maakt het huidige managementdenken de
illusie armer dat organisatieverandering maakbaar is. Cultuur is relatief onbeheersbaar en tamelijk
immuun voor managementinterventies. De praktijkgerichte manager zal van de cultuurbenadering
zeggen dat het geen antwoord geeft op praktische vragen.
Onafhankelijk van de instrumentele visie van deze manager, heeft hij wel een algemeen
erkende zwakte van de cultuurbenadering te pakken: Het biedt weinig aanknopingspunten voor een
praktische vertaalslag (Morgan, 1992). Dit is ook de kritiek op zowel Bourdieu (1990) als Witman
(2007). Witman beschrijft met finesse de habitus van de medici, welke denkschema’s zij hebben en
hoe dezen de mogelijkheden van dokters in leiderschap en management effectueren. Het kritiekpunt
is echter, dat zij het vraagstuk sterk verpersonaliseert, waardoor het lastig is om de som van de
entiteiten te zien en te organiseren. ‘Organiseren’ is bovendien meer dan mensen en cultuur, wat
gedestilleerd kan worden uit het effect van maatschappelijke ontwikkelingen op de medische
professie. Het begrippenkader van Bourdieu biedt mooie ingangen om sociale processen te
analyseren. Zeker het fenomeen ‘kapitaal’ is in dezen zeer bruikbaar in het begrijpen van de
(on)mogelijkheden van het DT. Tegelijkertijd is de vertaalslag naar de praktijk moeilijk.
Het doel heiligt de middelen. De kracht van de cultuurbenadering zit voornamelijk op het
beschrijven van de complexiteit van sociale issues, en is zodoende geschikt indien men het doel heeft
inzicht te verkrijgen. Indien men het doel heeft een praktische interventie te doen, zit men in de
beperking van de cultuurbenadering.
Betekenisgeving vanuit systeemtheoretisch perspectief.
In de theorie van de sociotechniek is de invoering van de dedicated teams een interventie op de
structuur. Deze interventie is een organisatieverandering, en het succes is vanuit de sociotechnische
optiek afhankelijk van de manier waarop de overige organisatievariabelen zijn vormgegeven (Van
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Amelsvoort, 1999). Anders gezegd, de organisatie moet een aantal voorwaarden scheppen om de
structuurverandering tot een succes te maken.
In het vorige hoofdstuk zagen we, dat het invullen van die voorwaarden ten aanzien van de
dedicated teams sociotechnisch inadequaat is. De teams hebben geen duidelijk kader of mandaat en
binnen het kader weinig regelvermogen. Adequate feedbacksystemen ontbreken, evenals
toepasselijke belonings- en opleidingssystemen.
Bij het uitdenken van het DT-concept lijkt weinig rekening gehouden te zijn met de aard van de
organisatiedimensie ‘mensen’, in de zin dat dokters professionals zijn, met karakteristiek eisen en
verwachtingen aan het werk (Weggeman, 2007). De professionele autonomie en behoefte aan
ontplooiing worden niet gehonoreerd in de huidige structuur van het DT. Voorts leidt de meestal
afwezige interesse in management door de primaire oriëntatie op het vakgebied en de geringe
individuele ontwikkelingsmogelijkheden tot een geringe collectieve ambitie die juist essentieel is
voor het bereiken van de doelen van het DT.
De dokters die geen ambitie hebben in management ervaren het DT als beperkend, en de
dokters die wél ambities hebben in management zijn slecht in staat om op dit vlak te excelleren.
Enerzijds door het opleidingssysteem dat ten aanzien van managementkennis en –vaardigheden
onderontwikkeld is, anderzijds door een cultuur waarin de informele hiërarchie haaks staat op de
formele hiërarchische positie van het DT.
Gezien de problemen waar het WKZ zich mee geconfronteerd zag ten aanzien van de medische
organisatie, zoals het teruglopende aantal arts-assistenten en de geringe betrokkenheid van de
deelspecialisten bij de kliniek, maakt een structuurinterventie tot een voorstelbare keuze. In deze
context echter, wordt duidelijk hoe de cultuur van een organisatie, of beter gezegd de cultuur van
een beroepsgroep, een interventie op de structuur min of meer ‘verbiedt’.
Uit hoofdstuk 4 blijkt dat de dokters, nog onafhankelijk van al dan niet aanwezige
managementambities, gehinderd worden door de structuurinterventie in zowel prestatie als
motivatie. Vanuit sociotechnisch perspectief kan dit verklaard worden door de incongruentie van de
organisatievariabelen. Immers, de structuur van het DT, past niet bij variabele ‘mensen’ in het licht
van de aard en de karakteristieken van professionals, alsmede is het incongruent met de variabele
‘cultuur’ die gekenmerkt wordt door de onzichtbare sterren op de schouders. De incongruentie valt
extra op, ten aanzien van de variabele ‘systemen’, waar sprake is van een tegenstrijdige boodschap:
Er wordt gezegd dat patiëntenzorg net zo belangrijk is als wetenschap, maar de personeels- en
beloningssystemen beweren het tegenovergestelde.
De kracht en beperking van het de systeembenadering
Vanuit sociotechnisch perspectief is er sprake van incongruentie in optima forma. Ook hier is het
relevant om te kijken wat het perspectief brengt en waar het tekort schiet.
De meerwaarde van de sociotechniek is allereerst dat het duidelijk aangeeft wat teams aan
voorwaarden nodig hebben om zelfsturend te kunnen zijn. Ten aanzien van het concept zelfsturing
geeft het praktische aanknopingspunten ter invoering en optimalisatie van teams. Ten tweede
structureert het model de analyse van organisaties door in dimensies te denken. De sociotechniek is
een ontwerptheorie, gebaseerd op een aantal principes, waarvan één het principe van de
congruentie. Van Amelsvoort (1999) zegt dat incongruentie van de variabelen stress oplevert, wat in
de context van het DT zichtbaar wordt. De sociotechniek geeft enkele praktische inzichten als het
gaat om systemen en structuur, en benadrukt de belangrijke rol van de aard en karakteristieken van
de werknemers en hun cultuur. De theorie laat ons zien dat we niet succesvol kunnen interveniëren
op de structuur zolang er geen aandacht geschonken wordt aan andere organisatiedimensies.
Tegelijkertijd komen we daarmee op de beperking. De sociotechniek stelt organisaties en hun
omgeving als objectief en concreet voor. Dat past niet bij de aard van mens en maatschappij als we
die zien als sociale constructies (Morgan, 1992). Organisaties zijn complexer dan de sociotechniek
voorstelt, en van de term ‘interventie’ en ‘variabelen’ gaat een idee van maakbaarheid uit dat niet
past in de sociale werkelijkheidsbepaling. Congruentie is zodoende een ideaal, geen logische
toestand in een subjectieve wereld.
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De verbinding: Het belang van de wise man en communicatie op metaniveau
In de eerste benadering gaat het aldus over interpretaties en de tweede benadering over modellen.
Beide benaderingen kunnen bij elkaar gebracht worden door de rol van leiderschap en het belang
van communicatie.
Aanhakend op de zwakheden van de cultuurbenadering zien we dat de habitus kán veranderen.
Het is niet manageable, maar gedraagt zich ook niet ongevoelig ten opzichte van ontwikkelingen in
de context. De verandering in de structuur, al dan niet cultureel geduid, brengt de habitus in
beweging. Immers: de discussie over waardering van patiëntenzorg en de positie van de Chefs is
degelijk gaande. De medische habitus werkt. Er is hier dus sprake van de reciprociteit van structuur
en cultuur.
De constatering dat de deur van de habitus open staat voor verandering, zij het niet wagenwijd,
pleit voor sterk leiderschap. In het cultuurperspectief zagen we de leiderschapsdispositie naar voren
komen, die laat zien hoe dokters met symbolisch kapitaal gezag uitstralen en verschil kunnen maken
door visie uit te dragen en waar nodig van de omgangsvormen af te wijken. Dit zijn de zogenaamde
wise men (Witman, 2007). In de sociotechniek is de leider de brug tussen de visie van de organisatie
en de organisatie zelf (zie afbeelding in paragraaf 2.2). In beide benaderingen is er, zij het vanuit de
sociotechniek ietwat vrij vertaald, sprake van management of meaning. De gelijkstelling van de Chefs
aan HvO’s, en het uitdragen van de visie dat patiëntenzorg net zo waardevol is als wetenschap, zijn
logische leiderschapsactiviteiten in beide benaderingen. Het mag duidelijk zijn dat dit een pleidooi is
voor een actieve en adequate handelswijze van het management gericht op het beïnvloeden van
cultuur, niet op maakbaarheid. Zelfs kan de conclusie zijn, dat een ideale situatie in dezen niet
bestaat. Een organisatie is net als (of als gevolg van) mensen een vat vol tegenstrijdigheden en dat
heeft implicaties voor de mate waarin organisatievraagstukken oplosbaar zijn. In ieder geval dragen
de huidige paradoxale boodschappen die uitgaan van de organisatie niet bij aan de oplosbaarheid.
Uit hoofdstuk 4 en het onderzoek van Witman (2007) blijkt dat het medische veld consequent
aanstuurt op gespreksvoering via de medische inhoud, wat uitstekend werkt rond medische
vraagstukken en verhoudingen. Dokters hebben verfijnde communicatiemechanismen die veel
indirecte en symbolische sturing kennen, en de medische hiërarchie en omgangvormen met finesse
definiëren.
De communicatie via de weg van de medische inhoud is echter ontoereikend in het
managementveld. De verfijnde mechanismen zijn specifiek geldend voor het medische veld, en
bieden zodoende niet de mogelijkheden om managementvraagstukken op te lossen en de
intercollegiale verhoudingen bespreekbaar te maken. De poging om het op te lossen via de weg van
de medische kennis mislukt, omdat de intuïtie om boodschappen op betrekkingsniveau te reguleren
niet toereikend is in het managementveld. In hoofdstuk 2.2.1 kwam naar voren dat feedback,
aanspreken en reflecteren essentiële vaardigheden zijn van de managementwereld. De medische
habitus ontbeert juist díe communicatieve vaardigheden die nodig zijn om in het managementveld te
handelen.
Dit onderzoek naar betekenisgeving aan het dedicated team, legt bij uitstek de beperkingen van
de communicatie in de medische cultuur bloot. De enorme ambiguïteit geconcentreerd rond taken
en verhoudingen wordt niet bespreekbaar gemaakt, maar bedekt onder de mantel der medici. De
ambiguïteit is wel stressvol, zeker in combinatie met het gegeven dat coaching en begeleiding vanuit
het MT summier is. Betekenisgeving aan relaties zit op betrekkingsniveau, en gaat vooraf aan het
kunnen ontwikkelen sterke DT-posities. Zolang men de problemen op betrekkingsniveau niet
expliciteert, en blijft communiceren via de weg van de inhoud, is de oplossing ver weg. Hoezeer het
in de medische habitus niet de gewoonte is om te confronteren, te reflecteren op gevoelens en
overtuigingen te delen, het is wel een noodzakelijke vaardigheid om in de goede richting te
veranderen. Deze constatering legt een zware claim op het MT, omdat zij het symbolisch kapitaal
bezit dat nodig is om de cultuur te kunnen beïnvloeden, en door het expliciteren van de
verhoudingen de mogelijkheid opent tot herdefinitie.
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7. Discussie
Tegen het einde van het deze rapportage is het zinvol om nog enkele kritische noten te plaatsen bij
het onderzoek, en suggesties te doen voor eventuele vervolgstudies.
Een inhoudelijke kanttekening is te plaatsen bij het gegeven, dat een gedeelte van de respondenten
onvrijwillig in een DT-functie zat, en het derhalve voorstelbaar is dat er deels andere uitkomsten
gegenereerd zouden zijn als het lidmaatschap van de DT’s een vrijwillige basis had. De keuze voor
een DT-functie zal in de toekomst een wederzijdse zijn, en zodoende gaan er wellicht andere regels
gelden rondom de betekenisgeving. De conclusies rond de medische cultuur blijven echter relevant.
De huidige toestand van het veldspecifieke kapitaal, de medische kennis en vaardigheden, verandert
daarmee immers niet, en derhalve ook niet de verminderde aantrekkelijkheid van de functie ten
aanzien van de mogelijkheden tot statusverwerving. De incongruentie vanuit de systeembenadering
en de specifiek de paradoxale boodschap die uitgaat van de visie en het beloningssysteem blijft
eveneens van kracht in bestaan en effect, ook wanneer een DT-functie een vrijwillige keuze is.
Een tweede inhoudelijke kanttekening kan geplaatst worden bij het gegeven dat dit
betekenisgevingsvraagstuk focust op de DT-leden. Er is sprake van een enkelzijdig beeld van
betekenisgeving, omdat er niet gesproken is met niet-DT-leden over de perceptie van de dedicated
teams. Gezien de rol van hiërarchische verhoudingen en het aanzien van managementrollen, zou de
externe perceptie een dubbelzijdig beeld kunnen geven van betekenisgeving en aldus een extra
verdieping zijn op de (on)mogelijkheden van het DT.
Een derde kanttekening heeft een methodische aard. Immers, in kwalitatief onderzoek blijft
methodologie een heikel punt vanwege het feit dat de onderzoeker zijn eigen instrument is, en op
die manier een grotere ruimte is voor subjectiviteit dan in kwantitatief onderzoek. Houding en
lichaamstaal, twee factoren die een groot deel van de communicatie bepalen, zijn
persoonsgebonden en daarmee niet generaliseerbaar. Maar ook het unieke referentiekader is
sturend in wat wel en niet wordt waargenomen in interviews en observaties. De randvoorwaarden
voor kwaliteit zijn ingevuld, bijvoorbeeld door het scheiden van feit en mening via memo’s en
dergelijke, echter het blijft moeilijk te zeggen of het onderzoek hetzelfde resultaat oplevert bij een
andere onderzoeker.
De bevindingen bieden ook suggesties voor vervolgonderzoek.
Om te beginnen is het relevant om op te merken, dat betekenisgeving aan een bepaald
verschijnsel beïnvloedt wordt door de mate waarin men al dan niet vertrouwd is met dat
verschijnsel. Het is daarom relevant om op termijn eenzelfde onderzoek te doen, wanneer de
organisatie ‘gewend’ is aan de DT-structuur en de dokters meer kennis en ervaring hebben in de rol
van DT-lid, om te kijken of ‘gewenning’ andere regels doet laten gelden in betekenisgeving.
Een tweede interessante suggestie kunnen we vinden in de rol van leren en ontwikkelen. Eerder
zagen we dat professionals zich primair identificeren met het vakgebied, en secundair met de
organisatie, waardoor zij minder interesse hebben met managementposities. Uit de resultaten bleek
dat er wel degelijk dokters zijn met dergelijke interesses, maar dat zij onder andere door gebrek aan
achtergrond weinig handelsruimte hebben. Het zou interessant zijn om te onderzoeken, of en hoe
het aanbieden van kennis en vaardigheden de beleving van managementposities beïnvloedt, en de
resultaten in de bijdrage aan organisatiedoelstellingen bevordert. De structurele inbedding van
aandacht voor management, via onderwijs en het uitdragen van visie die de toegevoegde waarde
benadrukt, zou ook kunnen laten zien of, in termen van Bourdieu, de definitie van cultureel kapitaal
kan veranderen. In andere bewoording, of excellentie in management tot cultureel kapitaal kan
verworden, en zodoende een bron is voor onderscheidingswinst.
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Nawoord

Nawoord
De eerste intentie was te onderzoeken welke betekenis artsen geven aan kwaliteit van zorg. Over dit
onderwerp is veel gesproken, maar het bleek niet de essentie. De essentie was betekenisgeving aan
management, en wat had ik daar een ongelooflijk boeiend, maar complex thema te pakken. De
verfijnde cultuur die met finesse richting weet te geven aan het dagelijks handelen van dokters is
fascinerend om te onderzoeken. Deze episode was voor mij dan ook een belevenis: alles wat ik zag
en hoorde was een voedingsbodem voor mijn interesse in organisatiecultuur. De rijkdom van het
thema biedt vele aangrijpingspunten voor de toekomst. Het is mooi om te zien hoe dit onderzoek
nieuwe ideeën en ambities doet ontwikkelen.
Primair was het doel om te leren in het kader van een masterprogramma. Onderzoek is in mijn
beleving bij uitstek meervoudig leren, omdat het naast wetenschappelijke vaardigheden een groot
beroep doet op persoonlijk en professioneel gebied.
Waar ik trots op ben is dat ik opnieuw mijn eigen weg ben gegaan in de keuze voor het thema
en de organisatie. Dat ik heb gedaan wat ik graag wilde doen. De keerzijde van ambitie is echter de
kwetsbaarheid van het nastreven ervan. Presteren en ‘het goed doen’ is niet langer een wens, maar
een moeten, waardoor de weg naar het resultaat soms wat moeizaam verloopt. Gelukkig zijn deze
onzekerheden ook een bron voor wijze lessen, waar ik in het vervolg de vruchten van kan plukken.
Het WKZ mag trots zijn op haar dokters. Een bijzonder intelligente, gedreven groep mensen met een
tomeloze inzet voor de soms bijzonder zieke patiëntjes. En die dokters werken in een organisatie
waarvan ik iedere keer nog denk als ik om me heen kijk, ondanks het verdriet dat in het gebouw
huist, het is met recht een vooraanstaand kinderziekenhuis.
Een ziekenhuis waar ik in ieder geval graag een bijdrage aan wil leveren. Dit is het derde werk
dat ik oplever aan de divisieleiding van het WKZ, met de hoop om opnieuw van toegevoegde waarde
te zijn.
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Verklarende woordenlijst
Algemeen pediater:
Kinderarts
Arts-assistent:
Arts in opleiding. Hier: arts in opleiding tot kinderarts
Chef de Clinique (CdC):
Hoofd van de kliniek en lid van het dedicated team. Wordt ook wel aangeduid met ‘Medisch
Hoofd Zorgeenheid’.
Coassistent:
Geneeskundestudent die stage (coschappen) loopt in het ziekenhuis.
Dedicated Team (DT):
Team bestaande uit drie artsen dat verantwoordelijk is voor de medische dienstverlening in de
kliniek, van zorg aan het bed tot supervisie en het maken van lange termijn- beleid.
Fellow:
Arts in opleiding tot subspecialist.
Fellowship:
Opleiding tot subspecialist, duurt meestal 3 á 4 jaar.
Hoofd van Onderafdeling (HvO):
Hoofd van een vakgroep. Een HvO heeft zich bewezen in onderzoek, patiëntenzorg, en is in veel
gevallen hoogleraar.
Hoofd Zorgeenheid (HZE):
Verpleegkundig hoofd van één of meerdere (poli)kliniek(en).
Hoofbehandelaar:
Eindverantwoordelijke dokter voor de behandeling van een patiënt.
Jonge klare:
Arts die net zijn opleiding heeft afgerond. Hier: Kinderarts
Medisch Hoofd Polikliniek:
Hoofd van de polikliniek. Deze dokter is verantwoordelijk voor de medische dienstverlening op
de polikliniek, van eigen spreekuren tot supervisie en het formuleren van lange termijn- beleid.
Medisch manager:
Baas van het ziekenhuis. Traditioneel een dokter die zich heeft bewezen in onderzoek en
patiëntenzorg. Is ook hoogleraar Kindergeneeskunde.
Medisch Hoofd Zorgeenheid (MHZE):
Hoofd van de kliniek en lid van het dedicated team. Wordt ook wel aangeduid met ‘Chef de
Clinique’.
Specialist:
Verdieping op de opleiding Geneeskunde, meestal gericht op één orgaan. Hier: Kinderarts
Staf:
Groep artsen met hetzelfde specialisme. Het gehele specialisme wordt ook wel vakgroep
genoemd.
Subspecialist:
Arts die zich na de Kindergeneeskunde verder heeft gespecialiseerd, meestal gericht op één
orgaan. Voorbeeld: Kindernefroloog
Supervisie:
Het begeleiden, controleren en onderwijzen van arts-assistenten en coassistenten door artsen.
Vakgroep:
Groep artsen met hetzelfde specialisme. De artsen van een vakgroep wordt ook wel aangeduid
met de term ‘staf’. Voorbeeld: Nefrologie
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