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1 Inleiding en probleemstelling 

1.1 Inleiding 

Dit onderzoek gaat over de rol van medisch specialisten in algemene en academische 
ziekenhuizen in Nederland. Een rol die de laatste jaren sterke veranderingen ondergaat 
door het streven naar een grotere integratie van specialisten in de organisatie van het 
ziekenhuis. Konden medisch specialisten lange tijd in ziekenhuizen functioneren door 
zich voornamelijk op de beroepsrol te richten, in de jaren negentig wordt van 
specialisten verlangd dat zij zich ook op een rol in de organisatie oriënteren. Van 
medisch specialisten wordt gevraagd mee te denken met en mee te beslissen in de 
organisatie, en ook worden specialisten in toenemende mate verantwoordelijk gesteld 
voor de organisatorische kant van de zorg. De nieuwe rolverwachtingen hebben tot doel 
de effectiviteit en efficiency van de zorg in de organisatie te bevorderen maar lijken ook 
de klassieke beroepsrol van specialisten, en met name de professionele autonomie in 
deze rol, onder druk te zetten. Hoe en in welke mate specialisten op de veranderingen 
inspelen en deze, deels nieuwe, rol in ziekenhuizen vervullen, is onderwerp van deze 
studie. Centraal hierin staat de vraag naar het draagvlak onder medisch specialisten in 
algemene en academische ziekenhuizen in Nederland voor integratie in de organisatie, 
en naar de factoren die hierop van invloed zijn. Een beeld van dat draagvlak schetsen 
wij met behulp van de sociaal wetenschappelijke theorie van de roloriëntaties van 
professionals in organisaties. Daarnaast maken wij ook gebruik van de theorie van de 
'organizational commitment'. De gegevens die in dit onderzoek worden gebruikt zijn 
in 1994/1995 verzameld in een grootschalig onderzoek onder medisch specialisten in 
algemene en academische ziekenhuizen in Nederland. 

Aanleiding voor het onderzoek is het verschijnen van het rapport 'Management-
participatie van medisch specialisten in algemene ziekenhuizen' van de Commissie 
Medisch Specialist en Ziekenhuisorganisatie (NZR & LSV 1991). Hoewel al meer 
rapporten voordien op de noodzaak tot samenwerking tussen specialisten en ziekenhuis 
hebben gewezen, en modellen variërend van minder tot meer intensieve samenwerking 
zijn gegenereerd (LSV 1976, 1988), wordt in dit rapport een duidelijke keuze gemaakt: 
de keuze voor integratie van specialisten in de ziekenhuisorganisatie. De vertegenwoor
digers van medisch specialisten en ziekenhuizen streven naar een daadwerkelijke 
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betrokkenheid van specialisten bij en medeverantwoordelijkheid voor de organisatie. En 
ook wordt een betere samenwerking en afstemming tussen medisch specialisten 
onderling, en tussen specialisten en andere medewerkers in het ziekenhuis beoogd 
(1991:1). 

Het rapport is een direct uitvloeisel van de afspraken die in het Vijf Partijen Accoord in 
1989 tussen de verenigingen van particuliere en publieke ziektekostenverzekeraars, 
ziekenfondsen, medisch specialisten en ziekenhuizen over de structuur en beheersing 
van de kosten van medisch specialistische hulp zijn gemaakt. (1) In meer indirecte zin 
is het rapport het gevolg van een ontwikkeling die reeds lang daarvoor is ingezet en 
een grotere betrokkenheid van specialisten bij de organisatie noodzakelijk maakt. Deze 
ontwikkeling wordt gekenmerkt door een toenemende groei en verwevenheid van 
medisch specialistische zorg en ziekenhuiszorg en een toenemende wederzijdse 
afhankelijkheid tussen beide partijen. Belangrijke oorzaken van deze ontwikkeling zijn 
de invoering van de budgetfinanciering en de daaraan gekoppelde rationalisering van het 
zorgproces, de specialisering en bureaucratisering van het medisch specialistisch beroep 
en ook verschuivingen in de machtsstructuur van het zorgveld hebben daarin een rol 
gespeeld. Specialisten en ziekenhuizen hebben elkaar meer en meer nodig en ook staan 
beide partijen in toenemende mate onder druk en controle van partijen buiten de 
organisatie. 

Budgettering en rationalisering 
In het kader van de kostenbeheersing wordt in 1983 in de ziekenhuissector het systeem 
van budgetfinanciering ingevoerd. Budgetfinanciering of budgettering is een vorm van 
financieren die wordt gekenmerkt door een zogenoemd gesloten einde. Niet langer 
vertaalt een stijging van de kosten van het ziekenhuis zich automatisch in een hogere 
inkomstenstroom. Ziekenhuizen worden gebonden aan een vast jaarlijks budget waaruit 
zij, binnen bepaalde regels, de exploitatie van het ziekenhuis moeten betalen. Het 
management van ziekenhuizen wordt verantwoordelijk gesteld voor de aanwending en 
besteding van het budget. Voor specialisten ligt de situatie anders. Zij blijven 
(voorlopig) nog volgens de oude open-einde-systematiek gefinancierd, hoewel ook zij 
in toenemende mate te maken krijgen met kostenbeheersingsmaatregelen als 
trendkortingen, degressieve tarieven, productieafspraken met verzekeraars en budgetten 
voor medische apparatuur en medische middelen. De beslissingen die specialisten in 
het zorgproces nemen hebben echter grote invloed op de kosten van het ziekenhuis. 
Het uitvoeren van operaties, het voorschrijven van medicijnen, het aanvragen van 
diagnostische tests en nog vele handelingen meer betekenen ook voor het ziekenhuis 
kosten die uit een toenemend beperkt budget moeten worden betaald. Meer en meer 
moet dan ook antwoord worden gegeven op vragen over welke zorg nog wel en welke 
zorg niet meer kan worden verleend of wat tot de basiszorg en wat tot de bijzondere 
zorg kan of moet worden gerekend (Commissie Keuzen in de Zorg 1991). De verdeling 
van taken en bevoegdheden tussen specialisten en het management van ziekenhuizen 
bemoeilijkt evenwel een oplossing van dit probleem. Door de budgettering is de 
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financiële verantwoordelijkheid voor de zorg bij het ziekenhuismanagement komen te 
liggen maar managers hebben weinig zeggenschap over de processen die de meeste 
kosten van de ziekenhuiszorg met zich meebrengen. Medisch specialisten waren en 
blijven verantwoordelijk voor de inhoudelijke kant van de zorg maar deze 
beroepsbeoefenaren hebben weinig bevoegdheid over de verdeling van de middelen. Om 
in een context van toenemende afhankelijkheid en beperking van financiële middelen 
op een aanvaardbare wijze verantwoordelijkheid voor de organisatie en de patiëntenzorg 
te kunnen dragen, wordt een meer structurele samenwerking tussen ziekenhuis
management en medisch specialisten van het grootste belang. 

De behoefte aan een meer structurele samenwerking wordt tevens gevoed vanuit de 
rationalisering van het zorgproces. Deze ontwikkeling komt voort uit de verdere 
beperking van het budget en wordt ook geïnitieerd door veranderingen in de ideologie 
van de overheid. Van een beleid gebaseerd op gedetailleerde regelgeving en planning 
stapt de overheid eindjaren tachtig over op een koers waarin concurrentie en competitie 
centraal staan en marktgerichte principes worden geïntroduceerd. In deze 'organisatoris
che' ideologie nemen criteria als effectiviteit, efficiency, kwaliteit en samenwerking 
een belangrijke plaats in (Commissie Structuur en Financiering Gezondheidszorg 
1987, Commissie Keuzen in de Zorg 1991, Gezondheidsraad 1991, Kabinetsstandpunt 
Weloverwogen verder 1992). (2) De visie op ziekenhuizen als geïntegreerde medische 
bedrijven, ingezet door de Commissie Modernisering Curatieve Zorg in 1994, de 
experimenten met een geïntegreerd ziekenhuisbudget en de zogenoemde Wet integratie 
medisch specialistische zorg (Stb. 1999,16) versterken dit beeld. De ideologie van het 
ziekenhuis als bedrijf of als organisatie met bedrijfsmatige doelen, gaat uit van de 
opvatting dat criteria als effectiviteit en efficiency een betere manier zijn om 
ziekenhuizen in te richten en te laten functioneren dan de lang gehanteerde criteria van 
professionele autonomie en zelfregulatie. Goede zorg van hoge kwaliteit en lage prijs 
moeten eruit voortkomen. Minder van belang wordt de gedachte dat als specialisten 
hun werk maar vrij en volgens professionele standaarden kunnen doen een optimale 
patiëntenzorg het resultaat is. De nieuwe ideologie vraagt enerzijds om een betere 
afstemming van de medische beroepsuitoefening op de organisatie en anderzijds om de 
incorporatie van de nieuwe criteria in het handelen van de specialisten. (3) 

Specialisering en bureaucratisering 
De ontwikkeling van medische kennis en medische technologie neemt vooral in de na
oorlogse periode een hoge vlucht en leidt tot een sterke groei van het aantal 
specialisten en het aantal specialismen. Steeds meer specialisten worden deskundig op 
een relatief kleiner gebied van het beroep. Specialisering brengt naast een uitbreiding 
van behandelmogelijkheden ook een grotere complexiteit van het behandel- en 
zorgproces met zich mee en leidt ertoe dat specialisten in toenemende mate afhankelijk 
worden van medespecialisten en andere medewerkers in de organisatie. Evenzeer vraagt 
het om meer ondersteuning en meer coördinatie door het ziekenhuis. Omgekeerd 
versterkt een complexer werkproces de behoefte van de organisatie aan meer deskundig 
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en specialistisch personeel. Om aan deze complexiteit en grotere afhankelijkheid het 
hoofd te bieden, worden er in toenemende mate regels en voorschriften voor het 
zorgproces opgesteld. Het werk van specialisten en ook van andere medewerkers in de 
organisatie kenmerkt zich door een groeiende protocollering en een toename van 
werkprogramma's en werkbesprekingen; door Stevens (1987) de bureaucratisering van 
het medisch specialistisch ambacht genoemd. De beheersing van het arbeidsproces van 
specialisten gaat daarmee kenmerken vertonen die sterk lijken op die van de 
bureaucratische organisatie: standaardisering van werkprocessen en hiërarchisering van 
bevoegdheden. Door standaardisering worden processen meer overzichtelijk en beter 
beheersbaar; hiërarchisering moet communicatie- en afstemmingsproblemen 
voorkomen. Maar bureaucratisering maakt het handelen van specialisten ook meer 
kwetsbaar voor invloeden van buitenaf en lijkt de autonomie en zelfregulatie van de 
beroepsgroep aan te tasten. Overheid, ziekenhuisdirecties, ziektekostenverzekeraars en 
patiënten willen en kunnen beter het handelen van specialisten controleren, en die ook 
in toenemende mate om verantwoording van dat handelen vragen. Daarnaast ontstaat er 
door de ontwikkeling van de medische techniek een scheiding tussen specialisten die 
vooral gebruik maken van routinetechnologie en specialisten gericht op technologische 
kennisontwikkeling. Beide, zowel technologietoepassing als technologie
ontwikkeling, versterken de afhankelijkheid van de organisatie. Routinisering door 
verkleining van de beslissingsruimte die dit type technologie met zich meebrengt; 
ontwikkeUng door verkleining van het gebied waarop de specialist deskundigheid bezit 
(Stevens & Philipsen 1988). 

Verschuivingen in de machtsstructuur 
Het beleid van de overheid draagt er mede toe bij dat de samenstelling van de medische 
beroepsgroep verandert, en er een druk op de belangenbehartigingsfunctie van de 
professie komt te staan. Er komen meer specialisten in loondienst, meer specialisten 
zijn werkzaam in deelspecialismen, de instroom van vrouwelijke specialisten neemt 
toe en specialisten raken verdeeld over de koers van de beroepsgroep ten aanzien van 
(met name) het inkomensbeleid. Deze ontwikkelingen brengen een differentiatie van 
belangen en daarmee een potentieel zwakkere positie van de beroepsgroep met zich 
mee. Een positie ten opzichte van externe partijen die verder wordt verzwakt door het 
ontstaan van nieuwe belangenorganisaties zoals het Nederlands Specialisten 
Genootschap en de Nederlandse Specialisten Federatie. Terwijl juist de collectivisering, 
het zich verenigen en als eenheid naar buiten optreden volgens Van der Krogt (1981), 
een fundament is van de machtspositie van professies. Andere partijen zoals de 
overheid, verzekeraars, patiënten en ziekenhuizen krijgen meer invloed op de professie, 
zoals de gevolgen van de strijd om het inkomensbeleid voor specialisten laten zien. 

Aan de zwakkere positie van de professie heeft zeker ook het overschot aan specialisten 
op de arbeidsmarkt in de jaren tachtig bijgedragen. Wij komen hier bij het vraagstuk 
van de afnemende of blijvende dominantie van de professie in hoofdstuk drie nog op 
terug. Maar nogal wat auteurs waaronder McKinlay & Stoeckle (1988) en Hafferty & 
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Wolinsky (1991) zijn van mening dat de beheersing van het aanbod aan 
beroepsbeoefenaren dé kritische factor is in de controle van de beroepsgroep over de 
positie en status van het beroep. Volgens sommige auteurs kan de steun van de 
heersende (politieke) elite de professie beschermen tegen de mechanismen van de vrije 
markt (Moran & Wood 1993). (4) Andere auteurs zoals Navarro (1988) en Johnson 
(1995) merken op dat overheidssteun inderdaad een belangrijke factor is maar dat deze 
steun alleen gegeven wordt zolang de professie handelt volgens de heersende politieke 
ideologie. En ook beschermt de steun van de overheid volgens deze auteurs, de 
professie in een markteconomie niet tegen de gevolgen van een overaanbod op de 
arbeidsmarkt. 

Ten slotte kan wat betreft de machtsstructuur nog worden opgemerkt dat door de 
invoering van de budgettering de functie van ziekenhuismanager aan gewicht heeft 
gewonnen. De grotere beleidsruimte en beslissingsruimte die managers hierdoor 
hebben gekregen werkt positief op het aanzien van het beroep van ziekenhuismanager 
en stimuleert de professionalisering daarvan (STG 1989, Barley & Kunda 1992). 
Hierdoor krijgen specialisten te maken met een beroepsgroep in de organisatie die 
enerzijds een beroepsdomein moet afbakenen en anderzijds voor een succesvolle 
vervulling van haar functie afhankelijk is van samenwerking met de specialisten. (5) 
De context waarbinnen specialisten en ziekenhuis moeten opereren verpolitiseert verder 
door de democratisering van werknemersverhoudingen in het algemeen en die van de 
verhouding tussen patiënt en arts in het bijzonder, door de toenemende beslis
singsruimte van het middenmanagement vanwege schaalvergrotingen (Pool, Koopman 
& Mijs 1991) en door de toegenomen macht van de verzekeraars. Meer partijen 
betreden de beleidsarena en maken de uitkomst van het politieke spel meer onzeker. 
Samenwerken is dan een middel om de negatieve gevolgen van het politieke spel en de 
daarmee samenhangende onzekerheden en inefficiënties, al dan niet tijdelijk, te 
reduceren. 

Samenvattend kunnen wij stellen dat de relatie tussen medisch specialisten en 
ziekenhuisorganisaties in de jaren negentig wordt gekenmerkt door een toegenomen 
wederzijdse afhankelijkheid en een toegenomen invloed van andere partijen op het 
handelen van de specialisten. Deze ontwikkelingen maken een betere samenwerking en 
een betere afstemming tussen specialisten en ziekenhuis, en voor specialisten een 
grotere oriëntatie op een rol in de organisatie, noodzakelijk. Naast de verantwoor
delijkheid die specialisten hebben voor de inhoud van de zorg moeten zij nu ook gaan 
meedenken en meebeslissen in de organisatie daarvan. 
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1.2 Probleemstelling 

Omdat er in Nederland nog weinig onderzoek is gedaan naar de wijze waarop 
specialisten met de veranderingen in hun rol en positie in de organisatie omgaan, 
hebben wij een exploratieve en beschrijvende studie hiernaar gestart. Hierbij hebben 
wij ons laten leiden door het uitgangspunt dat medisch specialisten vanuit hun 
beroepsrol in de organisatie participeren. Een rol die in het primaire socialisatieproces 
van de specialisten, volgens de normen en waarden van de beroepsgroep, wordt 
gevormd. Een ander uitgangspunt voor de opzet van onze studie is de fase van de 
beleidscyclus waarin het probleem van de veranderende rol en positie van specialisten 
in Nederlandse ziekenhuizen zich bevindt: de probleemstructurerende of diagnostische 
fase. In deze fase staan kennisvragen centraal. Kennis over de aard van de veranderingen 
in de relatie tussen specialist en organisatie, de determinanten van het probleem en de 
samenhang met andere problemen of verschijnselen (Dunn 1981). Alvorens 
handehngsopties te genereren en de tweede fase van de beleidscyclus te kunnen starten, 
moeten het beleidsprobleem en de condities waaronder naar een oplossing kan worden 
gezocht worden omschreven en in kaart gebracht. Met deze aanpak sluiten wij aan op 
de bevindingen in veranderkundig onderzoek dat de bestaande verhoudingen waarin 
mensen functioneren, een sterke, en nogal eens negatieve, invloed hebben op het 
aanvaarden van veranderingen en het aanleren van nieuw gedrag. Kennis over deze 
verhoudingen is een belangrijke voorwaarde voor het succesvol sturen van 
veranderingsprocessen. (6) 

De centrale kennisvraag die wij ons in dit onderzoek stellen luidt: 

In welke mate is er onder medisch specialisten in algemene en academische 
ziekenhuizen in Nederland een draagvlak voor integratie in de organisatie en 
welke factoren zijn hierop van invloed? 

Voor de beantwoording van deze vraag maken wij naast professietheoretische inzichten 
gebruik van de theorie over de roloriëntaties van professionals in organisaties (Tuma & 
Grimes 1981) en van de theorieën over organisationele binding (Allen & Meyer 1990, 
Mathieu & Zajac 1990). Hierin nemen de begrippen professierol, organisatierol en 
oriëntatie op een managementtaak een centrale plaats in. Tevens zijn voor de 
beantwoording van de vraag naar de roloriëntaties van de specialisten persoonsgebon
den-, beroepsgebonden- en ziekenhuisgebonden kenmerken van belang. Dit betekent dat 
wij zullen onderzoeken in welke mate de differentiële oriëntatie van specialisten op een 
rol in het beroep, de organisatie en het management kan worden verklaard uit de 
kenmerken van de persoon en de beroepspersoon en uit de kenmerken van de 
organisatie waarin deze personen werken. De beantwoording van de vragen vindt plaats 
in het kader van de huidige discussie in de professietheorie over de veranderende rol en 
positie van specialisten in de organisatie (Hafferty & Wolinsky 1991, Montgomery 
1992, Haug 1988, Freidson 1994, McKinlay & Arches 1985, Navarro 1988). (7) 
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De centrale vraagstelling wordt uitgesplitst in de volgende onderzoeksvragen: 

1) In welke mate en op welke wijze oriënteren medisch specialisten in algemene en 
academische ziekenhuizen in Nederland zich op een rol in de professie oftewel: wat 
is de binding van medisch specialisten aan de (klassieke) professierol? 

2) In welke mate en op welke wijze oriënteren medisch specialisten in algemene en 
academische ziekenhuizen in Nederland zich op een rol in de organisatie en in het 
management van het ziekenhuis of: in hoeverre zijn medisch specialisten bij de 
organisatie en bij het management van het ziekenhuis betrokken? 

< 
3) Wat zijn de sociale vindplaatsen van de roloriëntaties van medisch specialisten in 

algemene en academische ziekenhuizen in Nederland. Anders gezegd: welke 
categorieën van specialisten vertonen met name een binding aan de professierol, 
zijn vooral betrokken bij de organisatie en oriënteren zich in het bijzonder op het 
management? 

4) Wat zijn de determinanten van deze roloriëntaties? Welke persoonsgebonden, 
beroepsgebonden en ziekenhuisgebonden kenmerken bieden een verklaring voor de 
binding van medisch specialisten aan de professierol, de betrokkenheid bij de 
organisatie en de oriëntatie op het management in algemene en academische 
ziekenhuizen in Nederland? 

5) En ten slotte: Wat zijn de consequenties van de professionele en organisationele 
roloriëntaties van medisch specialisten in algemene en academische ziekenhuizen 
in Nederland op de gedragsintentie van de specialisten ten aanzien van het 
ambiëren van een managementtaak? 

1.3 Doelstelling 

Met dit onderzoek streven wij een tweeledig doel na. Op de eerste plaats beogen wij 
een eerste beeld te schetsen van de stand van zaken van de integratie van medisch 
specialisten in algemene en academische ziekenhuizen in Nederland. Hierdoor willen 
wij meer inzicht krijgen in het huidige functioneren van specialisten in ziekenhuizen 
binnen de context van de ontwikkelingen en veranderingen die zich in de jaren negentig 
in Nederlandse ziekenhuizen voordoen. Omdat nog weinig bekend is van de wijze 
waarop specialisten met de ideeën van managementparticipatie omgaan, biedt het 
onderzoek de mogelijkheid potentiële problemen voor het bevorderen van integratief 
gedrag op te sporen en mogelijke voorwaarden voor een effectieve invoering te 
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achterhalen. Bovendien werpt het onderzoek licht op de ontwikkelingen die zich binnen 
de beroepsgroep en beroepsuitoefening van specialisten voordoen, evenals op de 
mogelijkheden voor ziekenhuizen en specialisten aan het streven naar integratie gericht 
vorm en inhoud te geven. Voorts willen wij met dit exploratieve en beschrijvende 
onderzoek het gebrek aan empirisch onderzoeksmateriaal op dit gebied opvullen. 
Daarmee biedt het onderzoek een goed startpunt voor toekomstig onderzoek. 

Op de tweede plaats streven wij met het onderzoek een aanvulling op de theorie van de 
roloiiëntaties van professionals in organisaties na en willen wij daarmee een bijdrage 
leveren aan de ontwikkeling van dit theoriegebied. De aanvulling betreft met name de 
aanbeveling uit de roloriëntatietheorie om beter de invloed van achtergrondkenmerken 
op het construct te onderzoeken (Grimes & Berger 1970). Daarover bestaat nog weinig 
duidelijkheid in de theorie. De aanvulling betreft ook de aanbeveling om meer causale 
modellen in het roloriëntatieconstruct te ontwikkelen, en betreft daarnaast het gebrek 
aan empirisch onderzoek over de roloriëntaties van professionals binnen de 
ziekenhuiscontext. Veel onderzoek op dit theoriegebied heeft plaatsgevonden in 
onderwijs- en onderzoekorganisaties, relatief weinig nog in de setting van een 
ziekenhuis. Het is mogelijk dat een meer klassieke professie zoals de medische, gelet 
op de van oudsher sterke positie in de organisatie, andere accenten in de roloriëntaties 
legt dan de relatief nieuwe en minder sterke professies zoals die van leraren en 
wetenschappers. 

1.4 Inhoud 

Hoe is deze studie verder opgebouwd? Allereerst schetsen wij in de hoofdstukken twee 
en drie de context waarbinnen het probleem van de integratie van medisch specialisten 
in het ziekenhuis zich beweegt. In hoofdstuk twee staan het beleid van de overheid en 
de invloed daarvan op de rol en positie van de specialisten centraal. Hierin komen 
ontwikkelingen in de beleidscontext ter sprake die leiden tot een heroriëntatie van 
specialisten op hun rol en positie in de organisatie. In hoofdstuk drie positioneren wij 
in deze zin het onderzoek in de professietheoretische context: de discussie in de 
professietheorie over de veranderingen in de rol en status van de medische professie. 
Zal de medische professie haar dominante positie in de maatschappij en de organisatie 
verliezen? Treedt er een deprofessionalisering van de professie of zelfs een 
proletarisering op? Of is de beroepsgroep in staat zich te hergroeperen en zijn sterke 
positie en status te behouden? 

Daama vindt in hoofdstuk vier de conceptualisering plaats, met daaraan gekoppeld de 
beschrijving van het theoretisch model en de formulering van de hypothesen. 
Hoofdstuk vijf sluit de theoretische fase van het onderzoek af met een verantwoording 
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van de opzet van het onderzoek en de trekking van de steekproef. Tevens wordt in dit 
hoofdstuk een begin gemaakt met de beschrijving van de empirie door middel van een 
overzicht van de schaalconstructies en een beschrijving van de eerste uitkomsten van 
het onderzoek. 

De hoofdstukken zes en zeven zijn gewijd aan de verdere beschrijving van de 
onderzoeksresultaten en aan het verfijnen van de communicatie over de beelden die in 
het dagelijkse taalgebruik met betrekking tot de rol van specialisten in het ziekenhuis 
kunnen heersen. Zo kan het beeld overheersen dat mannelijke specialisten vooral op de 
professierol zijn gericht en minder op een rol in de organisatie. Maar spoort dit beeld 
met de werkelijkheid en kan deze relatie wel aan het man-zijn van de specialisten 
toegeschreven worden? In hoofdstuk zes wordt daarom een beschrijving gegeven van de 
bivariate verbanden van de roloriëntaties van de specialisten. Welke specialisten hebben 
een sterke binding aan de professierol, welke een sterke organisationele betrokkenheid 
en welke specialisten oriënteren zich in sterke mate op het management van het 
ziekenhuis? In het zevende hoofdstuk wordt in dit kader nagegaan of de achtergrondken-
merken hun invloed op de roloriëntaties behouden wanneer gecontroleerd wordt voor de 
andere kenmerken. Hieruit kan worden afgeleid welke determinanten werkelijk de 
oriëntatie van specialisten op een rol in het beroep, de organisatie en het management 
bepalen. Tevens wordt in dit hoofdstuk in een integrale analyse het theoretisch 
roloriëntatiemodel met de empirie geconfronteerd. 

Tenslotte volgt in het laatste hoofdstuk een overzicht van de belangrijkste resultaten 
van het onderzoek. Hierbij stellen wij ons de vraag: hoe ziet het draagvlak voor 
integratie onder medisch specialisten in algemene en academische ziekenhuizen in 
Nederland er nu uit? 

Noten (hoofdstuk 1) 

1 . Het Vijf Partijen Accoord is een overeenkomst tussen het Kontactorgaan Landelijke Organisaties 
van Ziektekostenverzekeraars (KLOZ), de Kontactcommissie Publiekrechtelijke Ziektekostenregelin
gen (KPZ), de Landelijke Specialisten Vereniging (LSV), de Nationale Ziekenhuisraad (NZR) en de 
Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen (VNZ). Het accoord is tot stand gekomen na jarenlange 
conflicten tussen de overheid en de specialisten over de financiering van de medisch specialistische 
zorg en het inkomensbeleid van specialisten. In dat accoord is buiten de afspraken dat het 
kostenniveau voor specialistische hulp het macrobudget van 1989 niet zal overschrijden en er 
eenzelfde structuur voor ziekenfondstarieven en particuliere tarieven wordt beoogd, ook een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid bij specialisten en ziekenhuizen gelegd voor de vermindering van de 
werkdruk van de specialisten in opleiding, voor het bevorderen van een op de zorgbehoefte afgestemde 
opleidingscapaciteit en voor het inbrengen van gegevens in een gezamenlijk registratiesysteem onder 
bestuurlijke verantwoordelijkheid van alle partijen. 
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2. Voor een ander deel kan het toenemend belang van de bednjfsmatige ideologie ook te maken hebben 
met verschuivingen binnen de heersende politieke elite, met een confessionele elite die vervangen 
wordt door een elite die sterke ideologische banden heeft met het management en vakbonden in 
bedrijven en organisaties Voor wat betreft de Amerikaanse situatie wijzen bijvoorbeeld McKmlay & 
Stoeckle (1988) en McKmlay & Arches (1985) hierop 

3. Hierdoor lijken ook de oude rechten en idealen van de professie zoals het dienstverieningsideaal, de 
autonomie en de zelfregulatie van de beroepsgroep onder druk te komen staan Daarnaast tasten de 
nieuwe criteria de legitimering van de monopoliepositie van de professie aan de kennisclaim van de 
professie wordt er minder vanzelfsprekend door, de gezagsrelatie met de patiënt verandert in een 
meer zakelijke producent-consument relatie en de controle van de professie op de toetreding tot het 
beroep moet met andere partijen zoals verzekeraars en andere beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg worden gedeeld Zo maken in het zogenoemde Capaciteitsorgaan vertegenwoordigers 
van huisartsen, specialisten, sociaal-geneeskundigen, verpleeghuisartsen en tandartsen samen met 
vertegenwoordigers van verzekeraars en instellingen een raming voor het aantal benodigde 
opleidingsplaatsen Dit orgaan is in mei 1999 opgericht en adviseert de minister van VWS over de 
opleidingscapaciteit Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat het orgaan met een integraal, dat wil zeggen 
sectoroverstijgend, capaciteitsplan komt (Maassen 1999a) 

4. Een professie kan worden gezien als vervanging voor een marktrelatie, als een manier om op 
effectieve en efficiënte wijze met behulp van staatssteun in een bepaald product, in dit geval 
medische kennis en kunde, te voorzien (Abbott 1991) 

5 Volgens Pfeffer & Salancik (1978) neemt de invloed van managers in organisaties toe met de 
complexiteit van de omgeving Leicht & Fennell (1997) merken hierbij als relativering op dat managers 
vooral zijn gericht op het maximeren van de eigen autonomie en veel minder op het uitoefenen van 
controle over professionals 

6. Daarnaast blijkt uit veranderkundig onderzoek dat het aanvaarden van veranderingen m 
organisaties gedifferentieerd verloopt Zowel naar type verandering als naar type interventie moeten 
de veranderingen zijn afgestemd op het type organisatie Dit veronderstelt een aanpak die is 
afgestemd op onder andere de aard van de beroepsuitoefening in de organisatie, de cultuur van de 
organisatie en de wijze waarop de bevoegdheden in de organisatie zijn verdeeld Zo veronderstelt 
effectief innoveren volgens Cozijnsen en Vrakking (1992) een strategie die past bij de beroepscultuur 
en de algemene cultuur van de organisatie en vermeldt Koopman-lwema (1980) dat het bevorderen 
van participatief gedrag moet passen binnen de structuur van de organisatie en de structuur van de 
uitvoerende werkzaamheden 

7 Dit onderzoek gaat hiermee met over het in beeld brengen van de zeggenschapsverhoudingen 
tussen verschillende partijen in het ziekenhuis Dit is reeds uitgebreid gebeurd in het proefschrift van 
P. Meurs "Zeggenschap in het ziekenhuis Een onderzoek naar zeggenschapsverhoudingen in kleine en 
middelgrote algemene ziekenhuizen in Nederland' (1982) Ons onderzoek ncht zich in het kader van 
het streven maar een grotere integratie van specialisten in de organisatie, specifiek op de oriëntaties 
van medisch specialisten op een rol in de ziekenhuisorganisatie en op de bereidheid van de 
specialisten voor een taak in het management 
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2 Beleidscontext: 
toenemende afhankelijkheid 
en toenemende druk 

2.1 Inleiding 

Aan het probleem van de integratie van medisch specialisten in de organisatie gaat een 
aantal ontwikkelingen vooraf. Processen als hospitalisering, differentiatie en expansie 
van de zorg spelen hierin een belangrijke rol (Jaspers 1985), evenals wijzigingen in het 
beleid van de overheid om de kosten van de gezondheidszorg te beheersen. 
Hospitalisering verwijst naar de verschuiving van het zwaartepunt in de medische zorg 
van thuiszorg naar ziekenhuiszorg, differentiatie naar de groei van het aantal 
specialismen en specialisaties (dubbele specialisering), vooral na 1940, en expansie 
naar de groei van de productie, consumptie en kosten van de zorg in de tweede helft van 
de twintigste eeuw. Het beleid van de overheid om de groei van zorgvoorzieningen en 
de kostenontwikkeling in de gezondheidszorg te beheersen en te sturen wordt bepaald 
door macro-economische ontwikkelingen en veranderingen in de opvatting over de rol 
van de overheid in de samenleving. Als beleidsmatige positionering van het onderwerp 
van deze studie geven wij in dit hoofdstuk een schets van deze processen en 
ontwikkelingen. 

2.2 Groei en verwevenheid 

Het startpunt voor de ontwikkeling van de moderne ziekenhuiszorg ligt in de tweede 
helft van de vorige eeuw. Bestond voorheen de ziekenhuiszorg voornamelijk uit de 
opvang aan armen en zieken, en was de medische zorg minimaal en van een discutabele 
kwaliteit, na het midden van de negentiende eeuw treedt hierin verandering op en stijgt 
het beroep van geneeskundige in aanzien en status. Een belangrijke aanzet voor deze 
ontwikkeling is de vernieuwing van de Geneeskundige Staatsregeling in 1865. Met 
deze vernieuwing wordt een einde gemaakt aan de sterke concurrentie tussen de 
universitair opgeleide en voor de gegoede burgerij werkende doctores en de meer 
praktisch opgeleide en voor de lagere standen en op het platteland werkende 
heelmeesters. De nieuwe regeling bepaalde dat alleen geneeskundigen die een 
universitaire opleiding hebben gevolgd en daarin staatsexamen hebben gedaan voortaan 
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bevoegd zijn geneeskundige handelingen te verrichten. Ook mogen alleen deze 
geneeskundigen zich nog arts noemen. Daarmee zijn alle andere wijzen van uitoefening 
van de geneeskunde vanaf dat moment wettelijk verboden en is ook de titel van arts 
wettelijk beschermd. De regeling impliceert een monopolie op het geneeskundig 
handelen van de universitair opgeleide artsen en is voor het beroep van arts een 
belangrijke stap op weg naar professionalisering. Door het afgrenzen van een 
kennisdomein en het bestempelen daarvan tot het eigendom van de beroepsgroep 
krijgen de beroepsbeoefenaren op dat terrein de gelegenheid een sterke marktpositie en 
machtspositie op te bouwen. 

Een tweede belangrijke gebeurtenis voor de ontwikkeling van de medische zorg is de 
geleidelijke invoering van de klinische geneeskunde als de heersende methode voor 
onderzoek en behandeling van patiënten. "Het gaat om de verandering in de benadering 
van ziekten, zodat niet meer de aard van de symptomen, maar de organische locatie 
gehanteerd zou gaan worden als het ordenend en onderscheidend principe bij het 
geneeskundig onderzoek ... en de daarop gebaseerde therapieën" (Jaspers 1985: 10). 
Hierdoor kan de geneeskunde, op de vleugels van de positivistische opvatting van 
wetenschap, uitgroeien tot niet alleen een beschermd kennisdomein maar ook tot een 
dominant kennisdomein. (1) Dit proces, dat ook wel 'domein-institutionalisering' 
wordt genoemd, omvat ook het ontwikkelen van een consensus tussen beroepsgenoten 
over belangrijke beroepswaarden zoals autonomie en disponibiliteit. (2) Als gevolg 
van het succes van de klinische methode verschuift in de loop van de tweede helft van 
de negentiende eeuw het relatieve overwicht van cliënten naar een relatief overwicht 
van artsen. De uit de vorige eeuw stammende onderdanigheid en afhankelijkheid van 
doctores en heelmeesters van hun clientèle maakt plaats voor een meer dominante 
houding van de arts in de arts-patiëntrelatie. 

Ten slotte is voor de ontwikkeling van de moderne ziekenhuiszorg de groei van het 
aantal leden van de beroepsorganisatie van artsen, de toenmalige Nederlandse 
Maatschappij voor Geneeskunst, van belang. (3) In 1849 opgericht, vertegenwoordigt 
deze organisatie rond 1900 vrijwel alle artsen in Nederland. Door het grote ledental kan 
de Maatschappij effectief de belangen van haar leden tegenover externe partijen zoals 
overheid, ziekenfondsen, cliënten en ziekenhuizen in de eerste helft van de twintigste 
eeuw behartigen. Ook naar binnen toe is de Maatschappij in deze periode succesvol, 
ondanks scherpe interne tegenstellingen tussen huisartsen en specialisten en tussen 
gevestigde artsen en aankomende artsen. Door een hoge organisatiegraad en effectief 
optreden is de organisatie in staat de gelederen gesloten te houden en kan de 
beroepsgroep zich in betrekkelijke stabiliteit verder ontwikkelen. Zonder een dergelijke 
collectieve strategie is het volgens Van der Krogt (1981) voor beroepen niet mogelijk 
een sterke machtspositie op te bouwen, en daarmee de gebruikswaarde en ruilwaarde 
van het beroep te beheersen. Onder gebruikswaarde wordt de behoefte van de 
samenleving aan de diensten van de beroepsgroep verstaan. De ruilwaarde is dat wat de 
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diensten van het beroep de samenleving waard zijn. Aan beide waarden ligt de 
deskundigheidsmacht van het beroep ten grondslag. (4) 

De drie zojuist genoemde ontwikkelingen van monopolisering, standaardisering en 
collectivisering van het artsenwerk, vormen de aanzet voor een sterke groei van de 
medische dienstverlening in de twintigste eeuw. Deze groei wordt gekenmerkt door een 
toenemend aantal artsen, aantal bedden, aantal opnamen, aantal verpleegdagen, aantal 
verrichtingen en aantal hulpvragen van patiënten. 

2.2.1 Meer specialisten en specialismen 

De sterke groei van het aantal artsen in het midden van de twintigste eeuw is vooral op 
het conto van specialisten te schrijven. De ontwikkeling van de medische kennis en 
techniek en de daarmee gepaard gaande arbeidsdeling zijn daar van grote invloed op 
geweest. Evenals twee regelingen voor de regulering van de onderlinge betrekkingen 
tussen huisartsen en specialisten. Algemeen praktiserende artsen (huisartsen) 
beschuldigden rond 1900 de artsen die zich toeleggen op een bepaald gebied van de 
geneeskunst en zich aanprijzen als 'specialisten' van oneerlijke concurrentie. De 
'Maatschappij' slaagde er echter in de onderlinge wedijver tussen specialisten en 
huisartsen te beteugelen en aan het begin van deze eeuw een effectief systeem van 
collegiale verwijzing op te zetten. De regeling houdt in dat huisartsen patiënten naar 
specialisten verwijzen wanneer zij dat nodig achten en dat een specialist een patiënt 
alleen in behandeling neemt wanneer de huisarts daarvan op de hoogte is. Ook lukt het 
de beroepsgroep de kwestie van de erkenning van specialisten (de specialistenkwestie) 
intern op te lossen door de instelling in 1931 van een procedure voor de registratie van 
specialisten. Deze procedure, ter beoordeling van de Specialisten Registratie 
Commissie, leidt ertoe dat artsen zich pas specialist kunnen noemen wanneer zij een 
aantal jaren als assistent op een afdeling van een opleidingsziekenhuis werkzaam zijn 
geweest en dat enkel geregistreerde en daarmee erkende specialisten voortaan rekeningen 
kunnen indienen bij een van de 'fondsen'. Dat beide regelingen noodzakelijk zijn, heeft 
te maken met de geringe vraag naar medische diensten en de daaruit voortvloeiende 
onderlinge concurrentie tussen artsen aan het begin van deze eeuw. Beide regelingen, 
zowel de regeling van de collegiale verwijzing als de regeling van de erkenning en 
registratie van specialisten, hebben een verstrekkende invloed op de ontwikkeling van 
de specialistenzorg en ziekenhuiszorg gehad. Zowel de medisch specialistische zorg als 
de ziekenhuiszorg hebben zich daardoor in een redelijk stabiel klimaat verder kunnen 
ontwikkelen tot de dominante vorm van medische dienstverlening. 

Artsenzorg is specialistenzorg 
Vanaf de jaren twintig wordt artsenzorg in Nederland in toenemende mate ook medisch 
specialistische zorg. Zijn er in 1900 ongeveer 2287 huisartsen en 136 medisch 
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specialisten werkzaam, in 1962 bedragen deze aantallen respectievelijk 4649 en 4075. 

Sinds 1967 zijn er in absolute aantallen meer specialisten dan huisartsen in de 

medische sector in Nederland werkzaam en in 1994 zijn de verhoudingen zelfs 

omgekeerd: ruim tweemaal zoveel medisch specialisten (13694) als huisartsen (7013) 

hebben dan in de medische dienstverlening hun emplooi gevonden (grafiek 2.1). 

Grafiek 2.1: Aantal huisartsen en specialisten tussen 1900 en 1994 in Nederland 
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De explosieve groei van het aantal specialisten hangt ook samen met een verandering 

in het werk van specialisten: sinds de jaren dertig verschuift het zwaartepunt in de 

medisch specialistische dienstverlening van de zorg aan huis naar de zorg in 

ziekenhuizen, en raken specialistische zorg en ziekenhuiszorg steeds meer met elkaar 

verweven. "Een steeds groter aantal artsen ging zich bekwamen tot fulltime medisch 

specialist en tegelijkertijd raakte een steeds groter aantal van hen nauw verbonden met 

een of meer ziekenhuizen als centrale behandelplaats" (Jaspers 1985: 23). Dit proces 

vindt onder meer zijn oorsprong in de verbetering van de medische dienstverlening door 

toepassing van nieuwe klinische inzichten zoals de anti-sepsis (1865) of a-sepsis 

(1890) en de ontwikkeling van de medische technologie. Ook daaraan bijgedragen heeft 

de introductie van geschoolde verpleegkundigen en zeker ook de invoering van het 

Ziekenfondsbesluit in 1941 (voorloper van de Ziekenfondswet in 1965). Met de 
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invoering van dit besluit komen ook de relatief duurdere specialistische diensten onder 
het bereik van grote delen van de bevolking. 

Stijging specialismen 
Met de groei van het aantal specialisten gaat ook een stijging van het aantal 
specialismen gepaard. In 1931, bij de start van het registratiesysteem, worden er 18 
specialismen genoteerd. Dit aantal is in 1994 opgelopen tot 31. Het grootste deel van 
de specialisten valt zowel in 1931 als in 1994 onder de zogenoemde basisspecialismen: 
interne geneeskunde, algemene chirurgie, obstetrie en gynaecologie, kinder
geneeskunde en neurologie/psychiatrie. Alleen anesthesiologie en radiodiagnostiek zijn 
aanvankelijk niet zo omvangrijk maar zijn dat vandaag de dag wel. De uitbreiding van 
het aantal specialismen doet zich volgens Jaspers (1985) langs twee lijnen voor: als 
een ondersteuning van een bestaand specialisme zoals bij anesthesiologie, revalidatie 
en bacteriologie, en als een verzelfstandiging van een deelterrein of splitsing van een 
bestaand specialisme zoals bij cardiologie, hartchirurgie en neurologie. Beide 
ontwikkelingen wijzen erop dat de tendens tot specialisering in het medisch 
specialistisch beroep zich vooral manifesteert in de 'oude' erkende (basis)specialismen: 
"Met uitzondering van het specialisme zenuw- en zielsziekten raken de specialisten van 
deze oude specialismen in de loop der jaren steeds meer verbonden met de ziekenhuizen 
als plaats waar zij hun hoofdtaak blijken te vervullen... en wordt de band met de 
ziekenhuizen als plaats van praktijkvoering steeds hechter" (1985:105-106). De 
expansie van de artsenzorg in Nederland voltrekt zich voor het grootste deel als 
specialisatie en hospitalisatie. 

2.2.2 Groei ziekenhuisvoorzieningen 

De sterke groei van het aantal specialisten en specialismen en de verschuiving in de 
zorg van thuiszorg naar ziekenhuiszorg leiden ook tot een sterke expansie van 
ziekenhuisvoorzieningen. Een krachtige impuls krijgt de groei van de ziekenhuiszorg 
door de invoering van het al eerder genoemde Ziekenfondsbesluit. Mede door deze 
maatregel, gebaseerd op een open-eind-financiering waarin alle kosten binnen het 
verstrekkingenpakket worden vergoed, spelen lange tijd financiële overwegingen 
nauwelijks een rol in de productie en consumptie van medische diensten. Ook treedt 
daarmee een congruentie op tussen de belangen van de belangrijkste partijen in het 
veld: patiënten, ziekenhuizen, artsen en ziekenfondsen. Alle partijen zijn door het 
besluit en de latere wetgeving op dit gebied gebaat bij een groei van de dienstverlening 
en worden daarin ondersteund door de structuur van de financiering: gescheiden van de 
directe consumptie en gescheiden van elkaar. 
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Ziekenhuizen raken in de loop van deze eeuw hun kwalijke reuk van armenhuis kwijt 
en worden vooral na 1960 instellingen waar op hoog niveau medisch specialistische 
diensten worden aangeboden. De grootste expansie van ziekenhuisvoorzieningen doet 
zich voor tussen 1945 en eindjaren zeventig (tabel 2.1a en 2.1b). 

Tabel 2. la: Ontwikkeling van de geïndexeerde omvang en het gebruik van ziekenhuis
voorzieningen, alsmede de proportionele ontwikkeling van de bevolking tussen 1937 en 
1994. Aantal ziekenhuizen, aantal bedden, aantal verpleegdagen (1937=100) 

Jaar 

1937 

1942 

1947 

1952 

1957 

1962 

1967 

1972 

1977 

1982 

1987 

1991 

1994 

Omvang 
bevolking 

100 

105 

112 

121 

128 

137 

147 

152 

161 

167 

171 

177 

179 

Aantal 
ziekennhuizen * 

100 

100 

102 

101 

103 

101 

99 

97 

92 

87 

76 

62 

58 

Aantal 
bedden 

100 

114 

129 

.... 

176 

193 

221 

239 

237 

222 

215 

204 

197 

Aantal dagen 
verpleging 

100 

127 

147 

176 

197 

231 

267 

282 

269 

255 

217 

200 

190 

Bron: Jaspers 1985, CBS 1983 t/m 1996; *= algemene, categoriale en academische 
ziekenhuizen 

Tot het midden van de jaren zeventig laten het aantal bedden en het aantal verpleeg
dagen in ziekenhuizen een sterke groei zien. Daama treedt er een afvlakking van deze 
expansie op. Het aantal opnamen groeit in deze periode echter nog sterker dan het 
aantal bedden en het aantal verpleegdagen en blijft stijgen tot het begin van de jaren 
tachtig. Daarna treedt ook hier een lichte afvlakking op. Een gestage daling vertoont 
het aantal ziekenhuizen en het aantal dagen dat patiënten gemiddeld per opname in 
ziekenhuizen verblijven. Tussen 1937 en 1977 daalt onder andere door de verbetering 
van behandelmethoden en de ontwikkeling van de medische techniek de gemiddelde 
verpleegduur met ongeveer 37 procent. Voorts daalt in deze periode het aantal 
ziekenhuizen met ongeveer 8 procent; door sluiting maar vooral door fusies treedt er 
met name in de jaren tachtig en negentig een sterke concentratie van ziekenhuisinstel
lingen op. Wat het karakter van de groei betreft wijst de sterke groei van het aantal 
opnamen bij een relatief minder sterke groei van het aantal bedden en verpleegdagen én 
een gestaag dalende gemiddelde verpleegduur op een intensivering van de zorg. De 

16 



productie en consumptie van de individuele ziekenhuiszorg spelen zich in een steeds 
korter tijdsbestek af. 

Tabel 2.1b: Ontwikkeling van de geïndexeerde omvang en het gebruik van ziekenhuis
voorzieningen, alsmede de proportionele ontwikkeling van de bevolking tussen 1937 en 
1994. Gemiddelde verpleegduur, aantal specialisten, aantal opnamen (1937=100) 

Jaar 

1937 

1942 

1947 

1952 

1957 

1962 

1967 

1972 

1977 

1982 

1987 

1991 

1994 

Omvang 
bevolking 

100 

105 

112 

121 

128 

137 

147 

152 

161 

167 

171 

177 

179 

Duur 
verpleging * 

24.2 

22.9 

21.3 

20.2 

20.7 

19.8 

19.2 

17.7 

15.2 

13.4 

12.1 

11.0 

10.1 

Aantal 
specialisten 

100 

125 

148 

199 

235 

296 

361 

431 

526 

706 

843 

905 

993 

Aantal 
opnamen 

100 

144 
— 

237 

250 

317 

379 

432 

482 

517 

489 

497 

514 

Bron: Jaspers 1985, CBS 1983 t/m 1996; *= gemiddeld aantal dagen per opname 

Opvallend is dat in de groei van het aantal specialisten geen kentering optreedt en dat 
het aantal specialisten en het aantal opnamen zich tot 1977 in een relatief constante 
verhouding ontwikkelen (grafiek 2.2). Gevoegd bij de relatief minder sterke stijging 
van het aantal bedden en de afname van de gemiddelde verpleegduur wijst de laatste 
ontwikkeling er volgens Jaspers (1985) op dat de omvang en het gebruik van de 
ziekenhuiszorg direct en overwegend door medici worden bepaald: specialisten (en 
huisartsen) die relatief autonoom beslissen over aard, omvang en duur van de zorg, 
alsmede over het aantal opnamen. Volgens deze auteur wordt de beslissingsmacht van 
specialisten niet alleen gevoed door de ontwikkeling van technologie, door 
deskundigheid en verworven positie, maar ook door het streven van specialisten naar 
een constante praktijkomvang. Met name de specialisten uit de vier basisspecialismen 
interne geneeskunde, kindergeneeskunde, algemene chirurgie en gynaecologie/ 
verloskunde blijken in deze zin een cruciale rol in de ziekenhuisproductie te spelen 
(1985: 122). (5) 

In de groei van het aantal ziekenhuisbedden spelen daarentegen ziekenhuisbesturen en 
de overheid een centrale rol. Zowel chronologisch als naar opklimmend gewicht wordt 
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de uitbreiding van het aantal ziekenhuisbedden bepaald door achtereenvolgens: het 
gedrag van cliënten, het verwijspatroon van huisartsen, het opnamebeleid van 
specialisten, maar vooral door de ziekenhuisbesturen en bovenal door de centrale 
overheid (Jaspers 1985: 120-121). De overheid heeft lange tijd een groei van het aantal 
bedden toegestaan en daarmee ook een groei van het gebruik van ziekenhuisvoorzienin
gen. De groei van het voorzieningenniveau gaat voor ziekenhuizen evenwel niet 
gepaard met een groei aan beslissingsmacht: de beslissingsbevoegdheid over de om
vang van voorzieningen ligt vooral bij de overheid en de specialisten, de beslis
singsmacht over de financiering van de diensten bij de overheid en de ziekenfondsen. 

Grafiek 2.2: Gebruik ziekenhuisvoorzieningen in Nederland 1937-1994 (1937=100) 
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Blijvende groei 
Vanaf begin jaren tachtig daalt het aantal bedden en verpleegdagen langzaam en 

stabiliseert het aantal opnamen op het niveau van eind jaren zeventig. Het aantal 

specialisten blijft echter doorgroeien. Deze groei komt volgens Van Montfort & 

Vandermeulen (1998) vooral op het conto van de poortspecialismen (waarvan de 

basisspecialisten de belangrijkste vertegenwoordigers zijn) en minder op die van de 

ondersteunende specialismen. (6) Vanaf midden jaren zeventig treedt er ook een 

wijziging op in de samenstelling van de patièntenstroom van ziekenhuizen: meer 
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patiënten die worden geholpen via dagopnamen en poliklinische behandelingen. In de 
periode tussen 1975 en 1991 is het aantal (eerste) polikliniekbezoeken meer dan 
verdubbeld en het aantal dagopnamen van 0 tot 586.00 gestegen. (7) Deze 
ontwikkeling kan de doorlopende toename van het aantal specialisten bij een zich 
stabiliserende omvang van de 'gewone' productie van ziekenhuizen en een gestage 
daling van de gemiddelde verpleegduur, verklaren. Bij een verdere daling van de 
gemiddelde verpleegduur wijst deze ontwikkeling ook op een verdere intensivering van 
de ziekenhuiszorg. 

Het proces van verschuiving in de medische zorg van thuiszorg naar ziekenhuiszorg, 
het proces van de dubbele specialisering (meer specialisten en meer specialismen) en de 
groei en intensivering van voorzieningen zorgen ervoor dat ziekenhuizen en medisch 
specialisten meer van elkaar afhankelijk worden. Ziekenhuiszorg wordt vooral medisch 
specialistische zorg, medisch specialistische zorg is in toenemende mate ziekenhuis
zorg. Bovendien leidt de collectieve financiering van de diensten van specialisten en 
ziekenhuizen ertoe dat zowel medisch specialisten als ziekenhuizen in steeds grotere 
mate afhankelijk worden en onder invloed komen te staan van het beleid van de 
overheid. Na 1960 vooral, krijgen ziekenhuizen en specialisten binnen de context van 
hun afhankelijkheid te maken met de kostenbeheersingsproblematiek van de overheid 
en met een overheid die zich in toenemende mate gaat bemoeien met het veld. 

2.3 Overheidsinmenging 

In eerste instantie heeft de bemoeienis van de overheid met het gezondheidszorgveld 
vooral tot doel de samenhang en samenwerking van voorzieningen te bevorderen 
(Structuurnota gezondheidszorg 1974). Aan het eind van de jaren zestig, wanneer de 
kosten van de intramurale zorg door de economische crises explosief stijgen, verschuift 
het accent in de inmenging van de overheid naar de beheersing van het aanbod en de 
kosten. (8) Hierdoor neemt de externe en de inteme druk op specialisten en 
ziekenhuizen sterk toe. 

2.3.1 Directe regulering 

De inmenging van de overheid draagt in de jaren zeventig, zoals op vele andere 
maatschappelijke velden, het karakter van directe regulering en grootschalige 
blauwdmkachtige planningen. Ze strekt zich uit tot vele aspecten van het veld en wordt 
gevoed door het idee van de maakbaarheid van de samenleving. Er worden onder meer 
normen opgesteld voor het terugdringen van het aantal bedden (1974), procedures voor 
de planning van ziekenhuisvoorzieningen per regio (1971), regels voor erkenning van 
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kostbare en bijzondere zorgvoorzieningen zoals de MRI-scan en in-vitrofertilisatie 
(1974), nonnen voor bouwplafonds en regels voor exploitatiekaders (1975), regels 
voor de versterking van de extramurale zorg (1974), normen voor het volume aan 
beroepsbeoefenaren (1979), regels ter vermindering van de onevenwichtige 
kostenverdeling tussen ziekenfondsen en particuliere verzekeringen (kleine 
stelselwijziging 1986) en bijvoorbeeld regels om in te grijpen in de lonen, tarieven en 
prijzen van de zorg (1979). Zowel de beheersing van het collectieve deel van de kosten 
in het kader van de verlaging van de collectieve lastendruk (ombuigingsbeleid), als de 
beheersing van de totale kosten van de zorg in het kader van het terugdringen van het 
overheidstekort (langetermijn financiële doelstellingen) speelt in het beleid van de 
overheid een rol. 

De meeste van de maatregelen uit de jaren zeventig blijken echter niet erg succesvol te 
zijn (Algemene Rekenkamer 1986). Tussen 1975 en 1985 zijn de uitgaven voor de 
gezondheidszorg in reële bedragen verdubbeld. (9) Zo komt de regionale planning van 
zorgvoorzieningen niet goed van de grond onder andere vanwege de lange duur van de 
procedures. Het vergunningenbeleid voor nieuwe en kostbare zorgfuncties en 
apparatuur wordt eveneens gehinderd door langdurigheid van de procedure en door het 
feit dat academische ziekenhuizen niet onder de maatregelen vallen. De reductie van het 
aantal bedden per 1000 inwoners naar 4 promille en lager verloopt zeer traag mede door 
verzet uit het veld en het ontbreken van regionale plannen. Het beleid ter versterking 
van de extramurale en bevordering van preventieve zorg (substitutiebeleid) komt niet 
van de grond en het loon-, tarieven- en prijzenbeleid ontbeert in deze jaren nog goede 
instrumenten. Alleen het jaarlijkse plafond voor de nieuwbouw, verbouw of aanbouw 
van voorzieningen en het jaarlijkse Financieel Overzicht Gezondheidszorg (FOG, 
1977) lijken te werken, hoewel hier wat betreft de bouwplafonds door de rekenkamer 
wordt opgemerkt dat bij de bepaling van dit beleid zorginhoudelijke argumenten 
ontbreken. Het FOG geeft jaarlijks een overzicht van de gerealiseerde kosten en de 
financiering van de gezondheidszorg, en sinds 1985 ook van de Maatschappelijke 
dienstverlening (FOGM). Het fungeert tevens als een taakstellend kader of macrobudget 
voor de kostenontwikkeling voor toekomstige jaren. Hoewel geen officieel 
beleidsinstrument is het FOG een belangrijk instrument omdat het door de lange-
termijnramingen de kostenontwikkeling meer beheersbaar maakt. (10) 

Dat de uitgaven van de gezondheidszorg in reële bedragen toch sterk zijn gestegen wijst 
erop dat de bemoeienis van de overheid het gebruik van voorzieningen niet heeft 
teruggedrongen. Weliswaar daalt het aantal bedden en het aantal verpleegdagen eind 
jaren zeventig geleidelijk, maar tegelijkertijd vindt er een intensiever gebruik van 
voorzieningen plaats. Bovendien ontwikkelen zich onder invloed van wetenschap en 
techniek andere vormen van gebruik zoals dagbehandeling en poliklinische 
behandeling. Een andere reden voor het geringe succes ligt onder meer in de voorrang 
die de overheid lange tijd in haar optreden geeft aan de eerbiediging van het particulier 
initiatief en aan de eerbiediging van de professionele autonomie. Pas vanaf de jaren 
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tachtig gaan deze motieven een minder belangrijke rol in het overheidsbeleid spelen. 
(11) Zo werkt de autonomie van de specialisten belemmerend op het terugdringen van 
de kosten, niet zozeer omdat in de beslissingen van specialisten geen kostenoverwegin
gen betrokken zouden kunnen worden, maar omdat de inhoudelijke beslissingen van 
artsen een individueel karakter hebben en er geen beleid is waaraan de individuele 
noodzaak van een behandeling kan worden getoetst. En ook staan het dienstver
leningsideaal en de monopoliepositie van de professie op gespannen voet met 
kostenoverwegingen. Bijvoorbeeld in het geval van een relatief dure en/of nieuwe en 
veelbelovende behandeling die uit kostenoverwegingen niet zou mogen worden 
toegepast, en in het geval van de monopoliepositie door het ontbreken van 
concurrentie; hierdoor wordt de beroepsgroep niet op een 'natuurlijke' manier 
gedwongen de kosten te beperken. 

Eenzijdig 
De kostenstijging in de gezondheidszorg is in deze periode volgens de Algemene 
Rekenkamer (1986) ook te wijten aan het feit dat de instrumenten die de overheid ter 
kostenbeheersing inzet voornamelijk zijn gericht op het beheersen van het volume. De 
kostenontwikkeling in de gezondheidszorg is echter vooral een zaak van lonen en 
prijzen: tweederde van de kosten van de zorg zijn kosten van lonen, honoraria, sociale 
lasten, overige personeelskosten, energie, rente en geneesmiddelen (1986: 41) en 70 
procent van de kostenstijging tussen 1973 en 1982 kan worden teruggevoerd op de 
sterke inflatie uit deze periode (Grünwald 1987). (12) Vanaf het midden van de jaren 
tachtig beschikt de overheid wat betreft de lonen, tarieven en prijzen over instrumenten 
waarmee de kosten meer in de hand kunnen worden gehouden. Met name op het gebied 
van de lonen leidt wetgeving op het terrein van arbeidsvoorwaarden (Wet Arbeidsvoor
waarden Gepremieerde en Gesubsidieerde Sector WAGGS 1986) via een jaarlijks vast 
te stellen ruimte voor loon- en arbeidsvoorwaardenontwikkeling tot een duidelijke 
kentering. En ook in de kostenstijging voor medisch specialistische hulp vindt een 
omslag plaats: van 3.1 procent stijging in 1982 naar 1.0 procent stijging in 1986 
(LSV 1988) door een betere regulering van het aanbod via een erkenningenstelsel in de 
ziekenfondswet, een stringent vergunningenbeleid op basis van de Wet Voorzieningen 
Gezondheidszorg (WVG) en een beleid ter beheersing van de tarieven en inkomens van 
specialisten. (13) 

Met name het inkomensbeleid voor specialisten heeft grote invloed op de verhouding 
tussen specialisten en overheid, en tussen specialisten en andere partijen in het veld 
gehad. Het inkomensbeleid richtte zich voor vrijgevestigde specialisten op de tarieven 
voor specialistische hulp en vooral op het salarisdeel daarvan. Om tot een 
systematische en verantwoorde inschatting van de waarde van de arbeid van medisch 
specialisten te komen zette de overheid een systeem in dat ook in overige sectoren van 
de samenleving redelijk succesvol werd toegepast: de functiewaardering. Functiewaar
dering moest voor vrijgevestigde specialisten leiden tot de vaststelling van een 
norminkomen dat als basis of ijkpunt kon dienen voor het berekenen van de tarieven 
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voor de specialisten. Voor academische specialisten moest functiewaardering leiden tot 
een betere inpassing van de specialistenfunctie in de ambtelijke salarisschalen. (14) Het 
inkomensbeleid voor specialisten maakte aanvankelijk deel uit van het grotere 
politieke doel om tot meer aanvaardbare inkomensverhoudingen te komen (Interimnota 
Inkomensbeleid van de regering Den Uyl 1975). Vanaf het midden van de jaren 
zeventig gingen daarin ook sociaal-economische motieven meespelen en werden het 
bestrijden van werkloosheid en inflatie en het verlagen van de collectieve lastendruk 
belangrijke doelstellingen. Met het inkomensbeleid deed de overheid afstand van het 
neo-corporatistisch model in de relatie tot de specialisten: ze koos positie tegenover de 
specialisten en zette zware dwangmiddelen in (Scholten 1994). 

Startschot 
Het startschot voor het inkomensbeleid voor medisch specialisten werd in 1979 
gegeven door de minister van Economische Zaken. Zonder overleg met de organisatie 
van specialisten vaardigde deze een prijsbeschikking uit waarin hij de tarieven voor een 
groot aantal specialismen verlaagde. De prijsbeschikking was gebaseerd op de 
prijzenwet en ging uit van een norminkomen voor specialisten met daarboven een 
aantal specifieke posten en restposten voor de afbouw van het verschil tussen 
norminkomen en feitelijk inkomen. Het beleid van de minister was gebaseerd op 
cijfers uit het interimrapport uit 1978 van de Commissie Structuur Honorering 
Medisch Specialisten (Commissie van Mansvelt) over de jaarlijkse omzet en de kosten 
van een aantal specialismen. De maatregel doorkruiste het overleg dat de overheid over 
inkomensmatiging met de beroepsorganisatie van specialisten (LSV) voerde en stond 
op gespannen voet met de afspraken die waren gemaakt over een systeem van degressie 
in de ziekenfondstarieven. De vereniging van specialisten schortte het overleg met de 
regering op en tekende met succes juridisch verzet aan tegen de prijsbeschikking: de 
prijzenwet strekte volgens de rechter tot het bestrijden van de conjuncturele aspecten in 
de inflatie en niet tot het voeren van inkomenspolitiek. 

De prijsbeschikking werd ingetrokken maar de toon was gezet. De relatie tussen 
medisch specialisten en de overheid zou de eerstvolgende jaren gekenmerkt worden door 
moeizaam overleg, niet nagekomen toezeggingen, wederzijds wantrouwen, blokkades, 
juridisch verzet en uit impasse gerakende overeenkomsten. Zo werd het conflict tussen 
specialisten en de overheid over de prijsbeschikking beslecht met een overeenkomst 
(Protocol 1980) waarin beide partijen afspraken maakten over de ontwikkeling van een 
norminkomen. De Tijdelijke Wet Normering inkomens vrije beroepsbeoefenaren 
(TWN), een wet uit 1981 die de procedure om te komen tot aanvaardbare inkomens van 
vrije beroepsbeoefenaren via de WTG (Wet Tarieven Gezondheidszorg) regelt, wordt 
echter vervolgens door interdepartementale rivaliteit en gebrek aan medewerking van de 
specialisten om gegevens over feitelijke inkomens te leveren, uitgehold. Ook ontbrak 
de maatschappelijke en politieke legitimiteit voor de wet: de Raad van State had 
ernstige kritiek op de TWN, onder meer vanwege het gebrek aan procedurele 
waarborgen voor de beroepsbeoefenaren. 
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Tegelijkertijd met de maatregelen tegen de vnje medisch specialisten kondigde de 
minister een herstructurering van de honorering van de academische specialisten aan 
De vnje praktijkvoering in academische ziekenhuizen wilde de minister niet meer 
toestaan en ook streefde hij naar een herwaardering van de medisch specialistische 
functies De nieuwe salanenng van de academische specialist zou de maatstaf voor het 
inkomensniveau van de vrijgevestigde specialisten worden De academische 
specialisten voorkwamen echter met een blokkade een onderzoek naar hun functie Via 
inschakeling van de rechter wisten ze tevens een herwaardering en herindeling van hun 
functies in de ambtelijke systematiek af te wenden 

Om uit de impasse met de vnj gevestigde specialisten te raken sloot de overheid een 
contract met de Landelijke Specialisten Vereniging (Generale Accoord 1984) met daann 
afspraken over vermindenng van bovennomunkomens en omzetdegressie (oplopende 
korting op declaraties van specialisten boven vastgestelde omzetgrenzen), een verlaging 
van vooral de particuliere tarieven, de instroom van jonge werkloze specialisten en 
(wederom) de uitvoenng van een functiewaardenngsonderzoek Ook na inschakeling 
van confhctregulerende commissies kwam het functiewaardenngsonderzoek niet van de 
grond en fel protest vanuit de achterban van de specialisten, zoals zondagdiensten en 
massale ledenvergaderingen, voorkwam dat de afspraken uit het accoord werden 
geëffectueerd Een voorstel voor een nieuwe wet op de regulering van de inkomens van 
vnje beroepsbeoefenaren met daann de verplichting tot het verschaffen van informatie 
over verdiende inkomens, de concept-WIVB uit 1986, haalde het (wederom) door 
interdepartementale nvahteit en gebrek aan maatschappelijk draagvlak ook niet In 
1989 werd daarom een nieuw accoord getekend, het Vijf Partijen Accoord, tussen 
vertegenwoordigers van de ziektekostenverzekeraars (KLOZ, KPZ, VNZ), specialisten 
(LSV) en ziekenhuizen (NZR) Dit pnncipe-accoord verving alle andere afspraken en 
luidde het einde van het tot dan toe gevoerde inkomensbeleid voor vrij gevestigde 
specialisten in 

De greep die de overheid op de inkomens van specialisten probeerde te knjgen was dus 
weinig effectief de relatie met de specialisten was grondig verstoord geraakt en het 
inkomensbeleid voor vnj gevestigde specialisten was met het Vijf Partijen Accoord en 
de intrekking van de WIVB van tafel Aan de andere kant heeft de strategie van de 
specialisten, volgens Scholten (1994), bevorderd dat de positie van de specialisten werd 
verzwakt, omdat andere machtige partijen zoals particuliere ziektekostenverzekeraars 
(over een registratiesysteem voor toepassing van degressie in particuliere taneven), 
ziekenfondsen (onder andere over opnemen van specialistische hulp in ziekenhuis
budget en verlaging vergoeding praküjkkosten), patiënten en ziekenhuizen (vooral in 
het conflict betrokken door de acties van de specialisten zoals zondagdiensten) maar 
ook rechterlijke instanties en de publieke opinie op het toneel verschenen, waarmee de 
beroepsgroep bij haar maatschappelijke posmonenng voortaan meer rekening diende te 
houden 
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2.3.2 Deregulering en decentralisering 

Langzaam groeit het besef dat het sterk regulerend optreden van de overheid niet de 
juiste weg was om vergaande bezuinigingen en ombuigingen in de zorg te realiseren. 
Gevoegd bij de dwingende noodzaak tot blijvende bezuinigingen leidt dit aan het begin 
van de jaren tachtig tot een belangrijke koerswijziging in de bemoeienis van de 
overheid met het veld. Het idee van de maakbaarheid van de samenleving maakt plaats 
voor het idee van de marktwerking. De overheid wil zich terugtrekken uit de directe 
regelgeving met het veld en stuurt aan op deregulering en decentralisering. Minder 
regels en een grotere verantwoordelijkheid voor partijen, is het idee, in een stelsel van 
marktgericht onderhandelen en contracteren tussen zorgpartijen. De twee pijlers van het 
nieuwe beleid zijn de invoering van een basisverzekering (via de AWBZ) en het idee 
van gereguleerde concurrentie tussen zorgpartijen (Rapport Bereidheid tot Verandering 
1987, overgenomen in het regeringsstandpunt Verandering verzekerd 1988). Het accent 
komt te liggen op de onderhandelingsrelatie tussen partijen, op zorg omschreven in 
functionele termen en op gereguleerde concurrentie via zorgverzekeraars (Elsinga 
1997). Het idee van de basisverzekering wordt een aantal jaren later na een turbulente 
politieke strijd verlaten (Zorg in het regeeraccoord 1995). Het idee van de 
marktwerking blijft aanwezig. Met name in het zogenoemde tweede compartiment, het 
compartiment van de gewone ziektekosten (niet zijnde langdurige zorg, on verzekerbare 
risico's of vrijwillige zorg) krijgt dit idee zijn beslag via de budgettering van 
zorgverzekeraars en de verdere deregulering van het veld. (15) 

Budgetfinanciering 
Een van de eerste instrumenten die in het kader van het nieuwe beleid aan het begin 
van de jaren tachtig succesvol wordt ingezet, is de budgettering van ziekenhuizen. Van 
een systeem van open-eind-fmanciering waarin alle kosten binnen het verstrekkingen
pakket worden vergoed, stapt de overheid in 1983 voor algemene en categoriale 
ziekenhuizen en in 1984 voor academische en overige intramurale instellingen over op 
een systeem van gesloten financiering (budgetfinanciering). Niet langer loopt de 
financiering van ziekenhuizen via het systeem waarin de toename van de productie 
vrijwel automatisch tot toename van de uitgaven en dus tot toename van de kosten van 
de zorg leidt (via de richtlijnen van het COZ/COTG). De kosten van ziekenhuizen 
worden in het nieuwe systeem gebonden aan een vast jaarlijks bedrag. Met dit bedrag 
moeten alle uitgaven van het ziekenhuis worden bekostigd, exclusief echter de 
honoraria van de medisch specialisten. Bij de vaststelling van het budget wordt in de 
eerste jaren van het budgetstelsel uitgegaan van de productie en de kosten over 1982. 
Op deze vrij willekeurige norm ontstond veel kritiek, ook omdat daardoor ziekenhuizen 
onvoldoende in staat waren de hun ter beschikking staande functies uit te oefenen. In 
1988 werd daarom het systeem van functiegerichte budgettering ingevoerd. In het 
nieuwe model wordt rekening gehouden met de omvang van het verzorgingsgebied 
(beschikbaarheidsfunctie), het aantal erkende bedden en specialistenplaatsen 
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(capaciteitsfunctie) en de afspraken over aantal opnamen, aantal eerste polikliniek-
bezoeken, aantal dagverplegingsdagen en aantal verpleegdagen (productiegebonden 
functie) met verzekeraars. Daarmee wordt tevens de concurrentie in het budgetsysteem 
ingevoerd omdat het voor het marktaandeel van het ziekenhuis van belang is het 
variabele deel van het budget (productieafspraken met de verzekeraars) zo goed mogelijk 
te handhaven ofte vergroten. 

In kostenbeheersingsopzicht is de budgetfinanciering een succes; er treedt in de jaren 
daama een structurele ombuiging in de kostenontwikkeling van ziekenhuizen op. De 
eerste jaren van het budgetbeleid blijken de feitelijke kosten zelfs lager te liggen dan de 
aanvaardbare kosten (budget). Na 1982 kan een duidelijke afvlakking van de groei van 
het aantal bedden, verpleegdagen en opnamen in ziekenhuizen worden geconstateerd 
(tabel 2.1). (16) Voor de relatie tussen specialist en ziekenhuizen betekent 
budgetfinanciering een trendbreuk: aan de belangencongruentie die door de invoering 
van het Ziekenfondsbesluit in 1941 tussen specialisten en ziekenhuizen is ontstaan, 
komt door de invoering van het budgetstelsel een einde. Niet langer zijn specialisten en 
ziekenhuizen in dezelfde mate gebaat bij groei van de dienstverlening. Het 
ziekenhuismanagement is gehouden aan de grenzen van het budget; specialisten kennen 
nog een open-eind-financiering en worden per verrichting en behandeling betaald. Dit 
legt een sterke druk op de relatie tussen beide partijen omdat specialisten door hun 
professionele autonomie vooral de omvang en daarmee de kosten van de ziekenhuiszorg 
bepalen. (17) 

Vrij snel na de invoering van de budgettering worden daarom door verschillende 
organisaties, zoals de Nationale Raad voor de Volksgezondheid en de Vereniging van 
Nederlandse Ziekenfondsen, voorstellen gedaan om de medisch specialistische hulp in 
het ziekenhuisbudget op te nemen. De organisatie van ziekenhuisdirecties (NZR- sectie 
ziekenhuizen) maakte echter voorlopig nog een voorbehoud omdat zij de honorering 
van specialisten en de problemen die daaromheen speelden zoals het norminkomen en 
de goodwill-problematiek, in eerste instantie een zaak vond van de overheid. Medisch 
specialisten waren onder meer tegen omdat zij onvoldoende waarborgen zagen voor het 
behoud van hun professionele autonomie... "die strekt tot het belang van de patiënt" en 
voor het behoud van hun opleidingsverantwoordelijkheid (Scholten 1994:162). Een 
rapport van de LSV uit 1988 wijst, evenals een rapport uit 1987 van de Commissie 
Medisch Specialistische Hulp (Commissie Kastelein), de opname van het budget van 
specialisten in het budget van ziekenhuizen af, onder meer omdat "Economische 
motieven van het ziekenhuismanagement de professionele zelfstandigheid van de 
medisch specialist en daarmee het belang van de patiënt kunnen bedreigen..." 
(1988:22). 

Daarnaast verandert de verhouding tussen specialist en ziekenhuis door de budgettering 
in de zin dat het ziekenhuismanagement een meer leidende rol krijgt. Het management 
van ziekenhuizen wordt verantwoordelijk voor de aanwending en verdeling van de 
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middelen, voor het doelmatig functioneren van het ziekenhuis en voor de strategie van 
de organisatie. Het ziekenhuis moet meer bedrijfsmatig en conform marktgerichte 
principes gaan opereren. Dit brengt met zich mee dat de kostenstructuur van het 
ziekenhuis aan een grondige analyse moet worden onderworpen en een belangrijk 
sturingsinstrument wordt, en dat een meer bedrijfsgerichte besturing en beheersing van 
de organisatie noodzakelijk worden. Ook komt door de budgettering de verdeling van 
taken en bevoegdheden, vooral tussen specialisten en ziekenhuismanagement, onder 
spanning te staan. De kostenbeheersingproblemen van de zorgsector krijgen hierdoor 
een ander karakter. Ze komen ten eerste op het niveau van het ziekenhuismanagement 
te liggen en vereisen ten tweede een verregaande samenwerking met de specialisten in 
het ziekenhuis. De scheiding in de verdeling van verantwoordelijkheden tussen 
medische staf en management en de geringe betrokkenheid van specialisten bij de 
organisatie worden in toenemende mate als problemen ervaren (STG 1989). 

2.4 Participatie in het management 

Vanaf het begin van de jaren negentig wordt er daarom door de verenigingen van 
specialisten en ziekenhuizen naar gestreefd specialisten in het management van 
(algemene) ziekenhuizen te laten participeren (NZR & LSV 1991). Deze initiatieven 
vloeien voort uit de afspraken die partijen in het Vijf Partijen Accoord van 1989 
hebben gemaakt. Participatie van medisch specialisten in het management van de 
organisatie wordt naast het zogenoemd 'kantelen' van de organisatie (het vervangen van 
de oude functiegerichte structuur door een patiëntgerichte structuur) gezien als een 
manier om enerzijds specialisten beter in de organisatie te integreren en anderzijds de 
doelmatigheid en doeltreffendheid van de organisatie te vergroten. Gestreefd wordt naar 
het lager in de organisatie leggen van bevoegdheden en naar de integratie van medisch 
specialisten in de besluitvorming en besturing van de organisatie. Deelname van 
specialisten aan het management heeft tot doel de betrokkenheid van specialisten bij de 
organisatie te vergroten, instemming van specialisten met het beleid te creëren en de 
verantwoordelijkheid voor organisatiebeslissingen beter tussen managers en 
specialisten te verdelen (Durlinger 1990, Croonen 1991). (18) 

De organisatieveranderingen veronderstellen de ontwikkeling van participatieve 
stmcturen in de organisatie en het bevorderen van participatief gedrag van medisch 
specialisten. Tevens wordt verondersteld, en hiermee bevinden de voorgestelde 
organisatieveranderingen zich in de human-resources benadering van organisaties, dat 
participatie van medisch specialisten in de besturing van de organisatie buiten een 
grotere betrokkenheid en een betere samenwerking met het management ook de 
kwaliteit van de beslissingen en de effectiviteit en efficiency in de organisatie zal 
verhogen (Argyris 1964, Likert 1961). "De toetssteen is steeds de effectiviteit en de 
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kwaliteit van de dienstverlening aan de patient " Als afgeleide doelstellingen kiest de 
commissie voor (a) daadwerkelijke betrokkenheid bij en medeverantwoordelijkheid van 
de medisch specialisten voor het ziekenhuisbeleid, (b) daadwerkelijke betrokkenheid bij 
en medeverantwoordelijkheid van medisch specialisten voor de organisatie van de 
patiëntenzorg en een efficiente benutting van middelen en personele inzet en (c) 
effectieve samenwerking en afstemming tussen de medisch specialisten onderling, 
tussen de verschillende disciplines en tussen de verschillende organisatieonderdelen die 
een bijdrage leveren aan de patiëntenzorg (NZR & LSV 1991 8) De organisatieveran
deringen die vervolgens in de praktijk worden geïnitieerd liggen op het spectrum dat 
loopt van intermediaire overlegstructuren (de radenstructuur) die het bureaucratische en 
het professionele deel van de organisatie met elkaar verbinden tot een algehele 
integratie van beide deelsystemen in een matrixorganisatie (de zogenoemde 
clusterstructuur) Voor het bevorderen van participatief gedrag van medisch specialisten 
in de organisatie vaneren de voorgestelde verandenngen van vrijblijvende deelname van 
specialisten aan de besluitvorming van de organisatie tot formeel gedeelde 
verantwoordelijkheid voor mensen, middelen en resultaten op het niveau van afdelingen 
of werkeenheden 

Ervaringen 
In een verslag over een vijftal experimenten met managementparticipatie in algemene 
ziekenhuizen blijkt dat de ontwikkeling van participatieve structuren in de praktijk 
voorrang lijkt te krijgen boven de voornemens tot het bevorderen van participatief 
gedrag (NZi 1993) Gesignaleerd wordt dat voor het realiseren van managementpar
ticipatie en decentralisatie een attitudeverandering van medewerkers in de organisatie 
nodig is Met name het stimuleren van betrokkenheid van specialisten bij de 
organisatie en het ontwikkelen van vertrouwen tussen specialisten en andere 
medewerkers lijken als belangrijke voorwaarden voor succes van managementpar
ticipatie te kunnen worden aangemerkt "Om te komen tot managementparticipatie van 
medisch specialisten is het ontwerpen van een structuurplaatje onvoldoende Het is 
voor de organisatie van belang goede voorwaarden te scheppen voor samenwerking 
Vooral in deze betekenis houdt managementparticipatie in dat een sterke attitudeveran
dering nodig is" (NZi 1993 95) "Betrokkenheid blijkt voor alle geïnterviewden een 
kernbegrip te zijn en om gezamenlijke besluitvorming te bereiken is het 
noodzakelijk dat er vertrouwen bestaat in de deskundigheid en integriteit van de ander" 
(NZi 1993 100) 

In het verslag wordt ook het begrip 'managementparticipatie' nader afgebakend 
Managementparticipatie is de daadwerkelijke betrokkenheid bij en medeverantwoor
delijkheid van de medische professie voor de organisatie van de zorgverlening en de 
beleidsvorming en beleidsvoering met betrekking tot de zorgverlening (NZi 1993 87) 
Daadwerkelijke participatie betekent meer dan een aantal formeel vastgelegde 
procedures Het houdt in dat aan de participatie ook werkelijk inhoud wordt gegeven en 
dat de consequenties daarvan, zoals een bepaalde mate van verplichtend overleg, worden 
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aanvaard. Wanneer de gerealiseerde veranderingen in de bij het experiment betrokken 
ziekenhuizen worden afgezet tegen deze definitie dan blijkt dat van daadwerkelijke, dus 
in de dagelijkse praktijk gerealiseerde, participatie van specialisten nog nauwelijks kan 
worden gesproken, volgens het rapport (NZi 1993: 91). 

Integratie 
De ideeën over managementparticipatie vinden hun weerklank in het advies van de 
Commissie Modernisering Curatieve Zorg (1994) over de organisatie van de 
zorgverlening door huisartsen, medisch specialisten en ziekenhuizen. In het rapport 
'Gedeelde zorg: betere zorg' wordt een verregaande integratie van medisch specialisten 
in het ziekenhuis beoogd. De commissie spreekt zich uit voor de stelling dat de 
noodzaak tot versterking van de onderlinge samenhang in de curatieve zorg en de sterke 
vervlechting van de medisch specialistische zorg en ziekenhuiszorg de ontwikkeling 
van een ziekenhuis nieuwe stijl met zich meebrengen. Kenmerkend voor het nieuwe 
type ziekenhuis is dat specialisten en ziekenhuismanagement gezamenlijk 
verantwoordelijkheid dragen voor een integrale zorgverlening en dat de leiding berust 
bij één leidinggevend orgaan. Ook belangrijk is dat de organisatie zoveel mogelijk is 
gedecentraliseerd, ook wat budget betreft, dat de professionele autonomie in stand blijft 
in de arts-patiëntrelatie en dat er één aanspreekpunt komt voor derden, tot uitdrukking 
komend in een integraal budget voor de bekostiging van ziekenhuis en specialisten 
(1994: 96). Voor de wijze van bekostiging van medisch specialisten en ziekenhuizen 
staat de commissie een enkelvoudige bekostigingsstroom voor. Zowel de kosten van 
het ziekenhuis als die voor medisch specialisten dienen in dit budget opgenomen te 
zijn. De relatie tussen verzekeraars en de medisch specialisten over werk en honorering 
eindigt daarmee; het ziekenhuis als geïntegreerd medisch bedrijf sluit met de 
verzekeraars zowel overeenkomsten over de levering van ziekenhuisdiensten als over 
levering van diensten van medisch specialisten. Voor de traditionele ziekenhuiskosten 
stelt de commissie voor over te stappen op een systeem van productprijzen, de 
functiegerichte budgettering te verlaten en ziekenhuizen en verzekeraars in lokaal 
overleg afspraken te laten maken over volume en (verwijs)prijzen van de zorg. (19) 

De argumenten die specialisten gebruiken tegen de verregaande integratie in het 
ziekenhuis en met name de opname van de honorering van specialisten in het 
ziekenhuisbuget spreekt de commissie tegen. Behoud van een optimale zorg, 
efficiency, beslissingsvrijheid en loon naar werken worden volgens de commissie ook 
bewerkstelligd door decentralisatie met bijbehorende resultaatverantwoordelijkheid, door 
behoud van de professionele autonomie en door een passende honoreringsstructuur. 
(20) Over een brede linie is er volgens de commissie instemming over het versterken 
van de integratie van specialisten in de ziekenhuisorganisatie. "Ook het merendeel van 
de specialisten is van mening dat zij daadwerkelijk betrokken dient te zijn bij en 
medeverantwoordelijkheid moet hebben voor het ziekenhuisbeleid, de organisatie van 
de patiëntenzorg en een efficiënte benutting van middelen en menskracht. Hieruit vloeit 
voort dat de specialist steeds meer deelneemt aan het ziekenhuismanagement en 
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managementtaken op zich gaat nemen" (1994: 97). De ideeën van de Commissie 
Biesheuvel zijn door de regering formeel overgenomen en krijgen geleidelijk aan in 
wetgeving en andere maatregelen hun beslag (21). In locale initiatieven (ruim 100 
ziekenhuizen) wordt vanaf 1994 onder dreiging van tariefverlaging met het uniformeren 
van de bekostigingssystematiek tussen ziekenhuizen en specialisten (via een lump-sum 
budget voor medisch specialistische hulp) door het veld geëxperimenteerd. (22) 

Geconcludeerd kan worden dat vanaf eind jaren zeventig de druk van de overheid op 
zowel ziekenhuizen als specialisten om de kosten te beheersen en de doelmatigheid te 
vergroten groot is. De bemoeienis van de overheid strekt zich uit tot vele aspecten van 
het werk. Drie maatregelen of gebeurtenissen zijn voor de relatie tussen specialist en 
ziekenhuis in deze periode van bijzonder belang: de budgettering van ziekenhuizen, het 
beleid dat de overheid voerde ten aanzien van het inkomen van medisch specialisten en 
de ideeën van de vertegenwoordigers van specialisten en ziekenhuizen en de Commissie 
Biesheuvel over managementparticipatie en integratie. Budgettering heeft ertoe geleid 
dat de belangen van specialisten en ziekenhuizen uit elkaar zijn gaan lopen en er 
verregaand overleg en intensieve samenwerking tussen specialisten en ziekenhuis-
management noodzakelijk werd. Het inkomensbeleid voor medisch specialisten heeft 
door de escalatie en het naar buiten brengen van het conflict meer partijen op het toneel 
doen verschijnen en de positie van specialisten verzwakt. De ideeën over 
managementparticipatie en integratie ten slotte worden wat betreft de integrale 
zorgverlening formeel door de overheid onderschreven en lijken ook verder geleidelijk 
aan terrein te winnen in het veld. 

2.5 Heroriëntatie op rol en positie 

De ontwikkelingen zoals deze in de vorige paragraaf zijn geschetst brengen met zich 
mee dat medisch specialisten zich moeten heroriënteren op hun rol en positie in het 
ziekenhuis. Deze noodzaak wordt gevoed vanuit twee overwegingen. In de eerste plaats 
omdat daarmee tegemoet wordt gekomen aan de macro-economische en bedrijfs
economische voorwaarde om doelmatig en doeltreffend te werken. Een voorwaarde die 
niet alleen wordt ingegeven door schaarste aan middelen maar ook door 
legitimeringsproblemen: omdat het maatschappelijk niet verantwoord is in een tijd van 
schaarste beperkte middelen niet optimaal te gebruiken en omdat daarmee aansluiting 
kan worden verkregen bij de nieuwe heersende ideologie. 

De tweede reden voor specialisten en ziekenhuizen om meer intensief samen te gaan 
werken is strategisch van aard. Wanneer binnen een context van afhankelijkheid en een 
potentieel zwakkere positie er een externe dreiging optreedt, kunnen partijen gaan 
vechten om de schaarse bronnen, maar zij kunnen ook, al dan niet tijdelijk, met elkaar 
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gaan samenwerken. De vechtstrategie heeft daarbij grotere nadelen dan de samen
werkingsstrategie. De kans op overwinnen is klein terwijl de afhankelijkheidsrelatie 
wordt belast en de kans op polarisering van de interne tegenstellingen wordt vergroot. 
Het mogelijk voordeel van deze strategie, de overwinning en daarmee de beheersing van 
de bronnen (middelen en mensen), wordt tevens gedeeltelijk teniet gedaan door de 
afhankelijkheid waarin partijen verkeren (Godfroij 1981). 

Het grote voordeel van de samenwerkingsstrategie is dat daardoor mensen en middelen 
veilig kunnen worden gesteld. In deze strategie bestaat er een goede kans de 
zeggenschap over de bronnen te verwerven terwijl de afhankelijkheidsrelatie wat dit 
aspect betreft niet wordt belast. Hierdoor kan een zekere mate van economische 
autonomie door de beroepsgroep worden herwonnen en daarmee ook de inhoudelijke 
autonomie relatief veilig worden gesteld. Aan de andere kant heeft deze strategie als 
nadeel dat de belangenafweging van partijen complexer wordt. Partijen moeten in de 
afweging van de eigen belangen ook de belangen van de andere partij laten meewegen. 
Concreet gezegd: wanneer medisch specialisten ook verantwoordelijk zijn voor het 
beleid en het budget van het ziekenhuis, brengt dat bijvoorbeeld voor de relatie tussen 
specialist en patiënt met zich mee dat een behandeling mogelijk niet of anders moet 
doorgaan omdat financiële of andersoortige belangen van het ziekenhuis dit vragen. 
Niet langer zijn specialisten de onbegrensde behartigers van de belangen van de patiënt 
maar moeten zij in de afweging van de (individuele) belangen van de patiënt ook de 
belangen van de organisatie en daarmee van andere patiënten en partijen betrekken. 

In dit hoofdstuk hebben wij een schets gegeven van de ontwikkelingen in de 
beleidscontext van de relatie tussen specialist en ziekenhuis. In deze relatie speelt de 
toenemende afhankelijkheid en verwevenheid van specialist en ziekenhuis een rol, 
evenals een toenemende druk van de overheid op beide partijen om de kosten te 
beheersen. De ontwikkelingen leiden samen met onder meer de specialisering en 
bureaucratisering van het medisch specialistisch beroep tot een heroriëntatie van 
specialisten en ziekenhuismanagement op hun rol en positie. Specialisten krijgen te 
maken met nieuwe rolverwachtingen die zij in hun handelen moeten integreren. In het 
volgende hoofdstuk zullen wij dit rolverwachtingsprobleem positioneren in de context 
van de professietheorie, en specifiek in de context van de discussie over de toekomst 
van de professie. Waar gaat het, in theorie althans, met de medische professie naar toe 
en hoe sporen de nieuwe rolverwachtingen voor medisch specialisten hiermee? 

Noten (hoofdstuk 2) 

1. De belangrijkste successen m de bestrijding van ziekten zijn evenwel buiten de medische 
wetenschap om gemaakt: door meer en betere voeding en voedinggewoonten, door openbare hygiëne, 
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betere vuilverwerking, betere huisvesting en betere arbeidsomstandigheden, en door de ontdekking 
van effectieve desinfectiemethoden. 

2. Daarnaast wordt er ook een proces van sociale institutionalisering in de professionalisering van 
beroepen onderscheiden. Dit proces wordt opgevat als de mate waarin de omgeving een beroep 
toestaat een intern interactiepatroon met duidelijke grenzen te ontwikkelen en dit patroon te 
gebruiken als middel tot normatieve integratie (Mok 1973). 

3. De NMG heeft tot doel de materiele en de wetenschappelijke belangen van de geneeskundige stand 

te behartigen. Ze telt in 1883 voor het eerst een aantal specialisten als leden. De naamgeving 

verandert na de Tweede Wereldoorlog in KNMG, Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering 

der Geneeskunst. 

4. De gebruikswaarde van het beroep kan worden vergroot onder andere door beïnvloeding van de 

behoefteperceptie van de potentiële afnemers via media en voorlichting en het uitschakelen van 

externe concurrentie. De ruilwaarde is positief te beïnvloeden door beheersing van de interne 

concurrentie en het verwerven van autonomie. 

5. Zo heeft volgens Alexander, Morrissey & Shortell (1986) met name ook de competitie om patiënten, 
meer nog dan de strijd om de invloed in de organisatie, de relatie tussen ziekenhuis en specialisten 
bepaald. 

6. Poortspecialismen zijn specialismen die direct verantwoordelijk zijn voor de patiëntenzorg zoals de 
heelkundige specialismen, interne specialismen en zenuw- en zielsspecialismen. 

7. Het aantal dagopnamen maakt anno 1995 ongeveer 25 procent uit van het totaal aantal opnamen in 

ziekenhuizen (Van Montfort & Vandermeulen 1998). 

8. Zo bedroeg het aandeel van de kosten van de gezondheidszorg als percentage van het Bruto 
Nationaal Product (BNP) in 1953 3.2 procent. De voorspelling was dat bij voortzetting van het beleid 
uit de jaren zestig de kosten van de zorg zouden oplopen tot 8.7 procent in 1975 en 12.4 procent in 
1980 van het BNP (Algemene Rekenkamer 1986). De voorspellingen waren echter te somber: in 1975 
bedroeg het aandeel van de kosten van de zorg in het BNP volgens het CBS 8 1 procent; en 1980 blijkt 
eenzelfde kostenaandeel van 8.1 procent van het BNP op te leveren. Inmiddels is anno 1994 dit 
percentage 8.9 procent (1992 8.8% en 1993 9.1%) en bedraagt het aandeel van de kosten van de 
zorg in 1995, 1996 en 1997 respectievelijk 8.8 procent, 8.7 procent en 8.6 procent van het BBP 
(sinds 1995 worden de kosten uitgedrukt als een percentage van het Bruto Binnenlands Product). 
Wanneer de kosten van de zorg echter worden afgezet tegen de groei van de bevolking dan blijkt er wel 
een duidelijke kostengroei te zijn. Naar inwonertal omgerekend (Bron: CBS 1984 t/m 1999, Ministerie 
WVC 1990): 

Jaartal 

1975 
1 9 8 0 

1985 
1 9 9 0 

Kosten gezondheidszorg 

in guldens per inwoner 

1 2 4 0 
1913 

2 3 1 2 
2 8 7 6 

Jaartal 

1994 
1995 

1996 
1997 

Kosten gezondheidszorg 

in guldens per inwoner 

3 5 0 3 
3625 

3 7 4 8 
3 8 7 8 
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9. En m 1994 bijna verdnevoudigd Zo bedroegen de uitgaven voor de gezondheidszorg m 1975 20.0 
miljard, m 1985 40 7 miljard gulden en m 1994 58 7 miljard gulden (Bron FOZ 1992, 1993 en 
1994) Als percentage van het Bruto Nationaal Product (BNP) is de stijging echter minder groot Bij het 
gebruik van het BNP als maatstaf voor de kostenontwikkeling, hoewel veel gebruikt, moet worden 
opgemerkt dat deze parameter sterk afhankelijk is van de economische welvaart Stijgt het nationaal 
inkomen bij gelijkblijvende uitgaven voor de zorgsector dan daalt het aandeel van de kosten van de 
gezondheidszorg Bij achterblijvende economische groei en gelijkblijvende zorgkosten stijgt dit 
percentage Ook is deze indicator relatief onafhankelijk van beleidsmaatregelen van de overheid en de 
inspanningen van de zorgsector om de kosten te beheersen 

10. Sinds begin jaren negentig (1991) is het FOQM vervangen door het Financieel Overzicht Zorg 
(FOZ), het latere Jaaroverzicht Zorg (JOZ), en is aan het overzicht het Budgettair Kader Zorg 
verbonden Dit kader geeft aan binnen welke grenzen de uitgaven van de zorg voor langdurige zieken 
en onverzekerbare risico's (eerste compartiment) en gewone ziektekosten (tweede compartiment) 
jaarlijks mogen groeien 

11 Een aantal auteurs (Hafferty & Light 1995, Freidson 1994) wijst erop dat de professie de steeds 
grotere inmenging van de overheid in het optreden van de professie mede te danken heeft aan zichzelf 
De professie die een sleutelpositie in de groei van de kosten innam is volgens deze auteurs in de loop 
van de jaren met in staat gebleken voldoende kostenregulerend op te treden Als oorzaken daarvoor 
worden de typische informele en veelal individuele controlemechanismen van de professie zoals de 
autonomie, de collegiale controle en het dienstverleningsideaal aangemerkt 

12 Vanaf 1982 bedraagt de gemiddelde kostenstijging in de gezondheidszorg per jaar 4 2 procent 
Hiervan komt volgens Van Montfort & Vandermeulen (1998) 3 4 procent ten laste van de loon- en 
prijsontwikkeling en 0 8 procent ten laste van een echte stijging 

13 De kosten van geneesmiddelen en therapeutische hulpmiddelen blijven echter voortdurend stijgen 
Wat de geneesmiddelen betreft ligt dit aan de systematiek van het bepalen van de prijs deze is 
gerelateerd aan de mkooppnjzen van de apothekers en vormt daarmee een moeilijk te beïnvloeden 
factor in de prijsbepaling 

14. Opgemerkt moet worden dat de kracht van functiewaardering met ligt in de technische kwaliteiten 
van het systeem van het inschatten van de waarde van arbeid, deze waarde is namelijk altijd 
subjectief Het systeem ontleent zijn kracht juist aan de bereidheid van partijen of de wens van 
partijen hun relatie te ordenen Functiewaardering is dus vooral nuttig in situaties waarin een zekere 
consensus bestaat over het nut ervan Deze consensus ontbrak echter tussen overheid en 
specialisten in het geheel Reden waarom het opzetten van een dergelijk systeem grote nsico's voor de 
overheid met zich meebracht, zoals de geschiedenis ook leerde 

15 . Zoals bijvoorbeeld het afschaffen van de contracteerplicht van ziekenfondsen met vrije 

beroepsbeoefenaren, het afschaffen van de vaste tarieven voor zorgaanbieders en het afschaffen van 

de meldingsplicht voor instandhoudingsinvesteringen voor intramurale instellingen 

16. De late opwaardering van de budgetten over 1984 en de anticipatie van het ziekenhuis-
management op verwachte budgetkortingen in 1985 (2%) en 1986 (2 5%) zijn daar volgens de 
Algemene Rekenkamer (1986) de oorzaak van Ook in 1991 (1%) en 1993 (1 2%) wordt op de 
budgetten van ziekenhuizen gekort 
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17. Dit leidde tot de Instelling van de Gemeenschappelijke Begeleidingscommissie Budgettering (LSV 
1988) die een bemiddelende en adviserende rol kreeg bij de samenwerking tussen ziekenhuisdirecties 
en medische staven over interne budgetteringsproblemen. 

18. Eerder al was samenwerking een onderwerp van discussie tussen ziekenhuis en specialist. In 
1976 verscheen het rapport 'Relatie bestuur, directie en medische staf'. In het rapport worden vormen 
van samenwerking en wijzen van overleg tussen besturen, medische staven en directies van 
(algemene) ziekenhuizen verkend. Vier modellen worden gepresenteerd: het segmentale model, het 
collegiale model, het adaptatiemodel en het netwerkmodel. De modellen gaan uit van een duale 
structuur van het ziekenhuis en kennen een oplopende graad van samenwerking en afstemming tussen 
de medische staf, directie en bestuur en tussen de specialisten in de medische staf onderling. 
Specialisten en directie en bestuur blijven wel ieder hun eigen verantwoordelijkheid houden: de 
specialisten over de behandeling van de patiënt en het behandelingsbeleid, cq medisch beleid, de 
directie en het bestuur van het ziekenhuis over alle zaken buiten het medisch inhoudelijk handelen. Een 
ideaal model wordt niet aanbevolen: daarvoor zijn volgens de taakgroep die het rapport heeft 
samengesteld de meningen te verdeeld. Het rapport wordt gemotiveerd vanuit het belang van de 
patiënt en de kwaliteit van de zorg. Ondanks de toenemende integratie die de modellen suggereren 
blijft de basisverhouding tussen specialist en ziekenhuis hetzelfde: een gescheiden verantwoor
delijkheid en bevoegdheid. 

19. Voorts ziet de commissie voor de capaciteitsbepaling van ziekenhuizen een weg voor zich waarin 
de overheid steeds meer terugtreedt en de verantwoordelijkheid overlaat aan ziekenhuizen en 
verzekeraars. Toewijzing van topzorgfuncties, topreferentiefuncties en onderzoek- en onder
wijsfuncties blijven nog in handen van de overheid. De bepaling van de capaciteit aan opleidingsplaat
sen voor medisch specialisten kan volgens de commissie eveneens plaatsvinden door de direct 
betrokkenen: artsen, ziekenhuizen en verzekeraars. Hiermee komt het erkenningenbeleid voor het 
aantal bedden en specialistenplaatsen te vervallen. 

20 . De structuur van de honorering behoeft volgens de commissie in de nieuwe situatie ook 
aanpassing. De commissie staat hierin een tweeledige oplossing voor: de honorering kan in de nieuwe 
situatie verlopen via een landelijke uniforme basis (pensioenopbouw inbegrepen) en een lokaal 
gedifferentieerde opslag. Praktijkkosten, administratiekosten en de kosten voor assistenten dienen 
volgens de commissie voor rekening van het ziekenhuis te komen. In de landelijke uniforme basis wordt 
uitgegaan van de zogenoemde maatspecialist. Dit is een specialist die qua werkdruk en onregelmatige 
werktijden een afspiegeling is van de gemiddelde specialist. Aan de hand van de criteria 'hoogte van de 
werkdruk', 'mate van onregelmatige werktijden' en 'duur van de opleiding' wordt binnen een 
bandbreedte van +20 procent en -20 procent de zwaarte van de functieuitoefening van een individuele 
specialist ten opzichte van de maatspecialist bepaald. Lokaal gedifferentieerde opslagen zijn opslagen 
voor extra taken zoals managementparticipatle, overleg met de eerstelijnszorg of onderwijstaken. Ook 
kunnen ze bestaan uit opslagen in verband met de doelmatige besteding van een deelbudget. 

2 1 . Een belangrijke stap in deze richting is de op 1 februari 2000 ingevoerde Wet van 24 december 
1998 tot wijziging van de Ziekenfondswet en de Wet op de toegang tot de ziektekostenverzekeringen 
in verband met het invoeren van de aanspraak op medisch-specialistische zorg, verleend door of 
vanwege een ziekenhuis (Stb. 1999, 16). In deze wet wordt geregeld dat ziektekostenverzekeraars, 
voor aanspraken van medisch specialistische hulp als genoemd in de Ziekenfondswet en de Wet op de 
Toegang tot de ziektekostenverzekeringen slechts overeenkomsten met het ziekenhuis kunnen 
sluiten, dat specialisten verantwoordelijk zijn voor de geneeskundige behandeling en verzorging van 
patiënten en de ziekenhuisbesturen de organisatorische en financiële kaders van het ziekenhuisbeleid 
bepalen en dat de besturen van ziekenhuizen overleg voeren met de medisch specialisten alvorens de 
onderhandelingen met de verzekeraars aan te gaan. 
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22. Het effect van deze initiatieven begint langzaam duidelijk te worden Enkele ziekenhuizen hebben 
de samenwerking met de ziekenfondsen wat betreft de budgettering van specialisten opgezegd 
vanwege nadelige financiële effecten voor verschillende specialismen en specialisten Belangrijke 
redenen daarvoor zijn de gestegen zorgvraag en de gelijkschakeling van de tarieven voor particulier 
verzekerden en fondsverzekerden, met in het algemeen een stijging van ziekenfondstaneven en een 
daling van particuliere tarieven Hierdoor zien specialisten die werken in een regio met veel 
ziekenfondsverzekerden en die binnen het budget blijven een stijging van de productie met terug in de 
honorering, of moeten ze indien ze boven het budget produceren jaarlijks terugbetalen Dit laatste 
geldt overigens voor alle specialisten De algemene verwachting is dat meer ziekenhuizen het 
voorbeeld van de 'uitstappers' zullen volgen (Maassen 1999b) 
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3 Professietheoretische context. 
Professie in verval? 

3.1 Inleiding 

'Niet minder maar anders', schreef Abbott (1991) in een artikel over de veranderingen 
in de medische professie in Amerika, eindjaren tachtig. Niet minder autonomie of een 
minder sterke professionele positie zou voor het medisch specialistisch beroep het 
gevolg zijn van de toenemende bureaucratisering en specialisering, maar een ander 
soort autonomie en een andersoortige positie. Ook in Nederland zou deze stelling op 
kunnen gaan. Binnen een andere politieke en institutionele context is ook hier de 
laatste decennia de medisch specialistische professie aan sterke veranderingen 
onderhevig. Ook in ons land doen zich onder invloed van het overheidsbeleid, de 
ontwikkeling in de medische technologie en de situatie op de arbeidsmarkt processen 
voor van bureaucratisering, rationalisering en incorporering van het medisch beroep en 
de medisch specialistische beroepsuitoefening. 

In de professietheorie worden bovengenoemde ontwikkelingen verschillend geïnter
preteerd. Sommige auteurs zien er een verval van de status en macht van de medische 
professie in; andere auteurs interpreteren het als een herstructurering, en nemen nog 
steeds tekenen van een sterke dominantie waar. In dit hoofdstuk belichten wij de 
theoretische discussie hierover. Met een bespreking van de belangrijkste begrippen en 
een overzicht van de belangrijkste opvattingen die er in literatuur rond de ontwikkelin
gen in de medische professie leven, geven wij in dit hoofdstuk de professietheoretische 
context van de probleemstelling aan. Centraal hierin staat de betekenis die de 
ontwikkelingen hebben voor de rol verwachtingen van de professie. Als inleiding 
hierop lichten wij eerst het professiebegrip toe. 
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3.2 Professies 

3.2.1 Bijzondere plaats 

Professies zijn beroepen die met hun hoge maatschappelijke status en relatief 
onafhankelijke rol en positie een bijzondere plaats in de arbeidsdeling innemen. Deze 
hoge en onafhankelijke positie hebben deze beroepen echter niet altijd gehad. Vóór de 
Reformatie waren professies nauw verbonden met kerkelijke instituties en werd het 
begrip vooral geassocieerd met een publiek ambt of een gewijd ambt: monniken en 
kloosterlingen die in opdracht van bisschoppen of andere kerkelijke gezagsdragers 
bijzondere, veelal wetenschappelijke, werkzaamheden verrichtten (Burrage 1990). Pas 
na de Reformatie kreeg het professiebegrip de wereldse betekenis van vorm van arbeid 
en werd het in het proces van secularisering in de zestiende eeuw verbonden met de 
wetenschappelijke beroepsactiviteiten van de hogere lagen van de bevolking. Het 
kenmerkte zich vooral door een oriëntatie op sociale waarden of de belangeloze 
toewijding aan de noodlijdende medemens. Secularisering stelde de hogere lagen van de 
bevolking in staat wetenschappelijke activiteiten buiten kerk en kerkelijke 
gezagsdragers om te ontwikkelen, iets wat voorheen niet mogelijk was. (1) Deze 
ontwikkeling was de aanzet voor wat in de Duitse literatuur 'Verberuflichung' wordt 
genoemd. In het proces van 'Verberuflichung' worden taken die eerst als ere-ambt of 
nevenambt werden uitgevoerd, nu verricht als arbeidstaken, dat wil zeggen als taken die 
een volledige inzet en een zekere ervaring of deskundigheid vragen. Het ontstaan van 
professies zoals wij die nu kennen neemt hiermee een aanvang. 

Daarnaast hangt het ontstaan van professies als bijzondere vorm van arbeid ook sterk 
samen met maatschappelijke ontwikkelingen als industrialisering en technologisering. 
Deze ontwikkelingen leiden ertoe dat arbeidstaken meer complex worden en de 
arbeidsdeling meer verfijnd. De splitsing en scheiding van arbeidstaken biedt beroepen 
de mogelijkheid zich te differentiëren en beroepsbeoefenaren de gelegenheid zich te 
specialiseren. Voor de complexe en gespecialiseerde taken zijn in toenemende mate 
hooggeschoolde experts nodig. Hierdoor leidt de arbeidsverdeling tot een beroepen
structuur waarin zich verschillen in status en macht voordoen. Een van de bases voor 
het verwerven van een hogere en meer statusvolle positie is het bezit van een 
bijzondere en weinig controleerbare kennis en deskundigheid op een bepaald gebied. 
Een andere basis is de relatie van leden van de beroepsgroep met de heersende politieke 
en maatschappelijke elite. 

Naast het proces van het splitsen en scheiden van arbeidstaken, ook wel technische 
arbeidsdeling genoemd, vindt er ook een ontwikkeling van maatschappelijke 
arbeidsdeling of beroepsvorming plaats (Mok 1978). (2) In het proces van 
beroepsvorming worden bepaalde arbeidstaken bij voortduring toegewezen aan bepaalde 
groepen beroepsbeoefenaren waardoor de beroepsbeoefenaren deze taken tot hun bezit 
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gaan rekenen en gaan afschermen voor andere beroepen die daarop aanspraak willen of 
kunnen maken. Lukt het de leden van een beroepsgroep tevens op de beroepstaak een 
alleenrecht te verwerven, dan wordt daarmee de mogelijkheid tot een hoge rol en positie 
geschapen. Aldus ontstaat een hiërarchie van beroepen waarin het bezit van kennis en 
de erkenning van de aanspraak op deze kennis door de maatschappij en de heersende 
elite een grote rol spelen. In deze structuur nemen professies een vooraanstaande plaats 
in. De leden van een beroepsgroep met een hoge positie in de beroepshiërarchie op 
basis van een exclusief en hoog kennis- en vaardigheidsdomein worden ook wel 
'professional' genoemd (Kapteyn 1986). 

3.2.2 Professiebenaderingen 

In de professieliteratuur bestaan in het algemeen twee wijzen waarop het verschijnsel 
professies wordt benaderd: de kenmerkenbenadering en de beheersingsbenadering. De 
kenmerkenbenadering benadrukt de kenmerken of eigenschappen van een professie en 
de maatschappelijke functie die professies vervullen: het voorzien in centrale 
maatschappelijke waarden. In de beheersingsbenadering staan de machtspositie van 
professies en de machtsmiddelen die professies hierbij ten dienste staan centraal. 

Kenmerkenbenadering 
Een professie is in de kenmerkenbenadering een samenstel van aspecten of kenmerken 
waardoor een geprofessionaliseerd beroep van een niet-geprofessionaliseerd beroep kan 
worden onderscheiden. De vraag of een beroep een professie mag worden genoemd, 
wordt in deze visie beantwoord door aan de hand van een aantal empirische of 
normatieve kenmerken de plaats van een beroep op een continuüm van beroepsposities 
te bepalen. Hiervoor worden de kenmerken onderverdeeld in structuurcomponenten en 
houdingscomponenten (Scott 1966, Hall 1968) of kernelementen en afgeleide 
elementen (Goode 1957). Vollmer & Mills (1966) en Wilensky (1964) betogen dat de 
kenmerken een min of meer vaste opeenvolging van fasen in de wording van een 
beroep tot een professie vertegenwoordigen. 

Structuurkenmerken verwijzen naar de formele structuur van een geprofessionaliseerd 
beroep zoals (a) een volledige dagtaak, (b) een formele opleiding voor de overdracht van 
kennis, (c) een beroepsvereniging die de belangen van de beroepsbeoefenaren behartigt, 
(d) een formele bescherming en wettelijke erkenning van het beroep en (e) een ethische 
code voor het reguleren van het gedrag van de leden van de beroepsgroep, zowel intem 
als extern (Wilensky 1964). En ook speelt in de set van kenmerken de systematische 
basis van kennis en kunde van de beroepsbeoefenaren een belangrijke rol, evenals de 
erkenning door de samenleving van de bijzondere bijdrage van het beroep aan centrale 
maatschappelijke waarden. Hall (1968) voegt aan de set van kenmerken de autonome 
positie van de beroepsbeoefenaren in de controle op en uitoefening van het beroep toe. 
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Volgens Hall, en vooral ook Freidson (1970, 1986, 1994), is autonomie hét centrale 
kenmerk van professies en zijn de overige kenmerken daar een afgeleide van. (3) 

Houdingskenmerken reflecteren de wijze waarop de beroepsbeoefenaren het beroep zien 
en bijgevolg in de beroepssituatie handelen. Ze geven aan dat een professie niet alleen 
de aanwezigheid van een structuur maar ook het bezit van een cultuur veronderstelt. Zo 
worden in het algemeen houdingskenmerken als persoonlijke betrokkenheid bij en een 
bijzondere toewijdingsplicht aan de patiënt en een gevoel van groepsidentiteit van de 
beroepsbeoefenaren onderscheiden. Hall (1968) vat op basis van onderzoekingen de 
houdingskenmerken samen in drie 'geloven': het geloof in de beroepsvereniging als 
belangrijkste referentiegroep, het geloof in dienstverlening aan het publiek en het 
geloof in zelfregulatie en autonomie. Met de beroepsvereniging als belangrijkste 
referentiegroep wordt door de beroepsbeoefenaren een wij-besef en een gemeenschap
pelijk systeem van nonnen en waarden uitgedragen en wordt het collegiaal bewustzijn 
gevoed. Door het geloof in de dienstverlening aan het publiek krijgt het idee van 
toewijding, zowel aan het publiek als aan het beroep, gestalte. Het geloof in 
zelfregulatie heeft betrekking op de waarde van collegiale controle, dat wil zeggen de 
opvatting dat alleen collega's in staat zijn de beroepsuitoefening van de 
beroepsbeoefenaren te controleren. Autonomie tenslotte, betreft de norm dat de 
beroepsbeoefenaren in en over het werk zelfstandig moeten kunnen beslissen. Dat wil 
zeggen onafhankelijk van cliënten, niet-beroepsleden en de organisatie waarin de 
beroepsbeoefenaren werken. 

Professies hebben in de klassieke theorie verder een dubbel positieve betekenis: 
positiefin de zin dat een professie via objectieve maatstaven van een niet-professie kan 
worden onderscheiden en positief in de zin dat het verschijnsel goed is. (4) Professies 
voorzien in een belangrijk maatschappelijk goed en zijn door hun dienstver
leningsideaal belangrijke stabiliserende krachten in de maatschappij, aldus deze 
opvatting. Andere auteurs wijzen erop dat in de positieve visie op het professionele 
domein vooral de door de professie zelf uitgedragen idealen worden verwoord. Deze 
kenmerken vormen een afspiegeling van de ideeën die er bij de beroepsgroep zelf leven 
over functioneren en positie in de maatschappij (Hughes 1958, Johnson 1972). Ook 
wordt over de klassieke benadering opgemerkt dat deze geen oog heeft voor de 
betekenis van de kenmerken als middel om macht en controle te verwerven en te 
behouden (Freidson 1986), en dat spanningen binnen de beroepsgroep en aanwezigheid 
van veranderingspotentieel er door buiten beeld blijven (De Jong 1988). 

Beheersingsbenadering 
In de beheersingsbenadering staat de betekenis van de kenmerken van professies, zoals 
het dienstverleningsideaal en de professionele autonomie, als strategieën van sociale 
controle centraal. Professies zijn in deze benadering beroepen die de zeggenschap 
hebben over voor de beroepsgroep essentiële zaken zoals de toegang tot het beroep, de 
uitvoering van het werk en de kennisbasis van het beroep. Deze zeggenschap oefenen 
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professies uit via beheersing van opleiding en arbeidsmarkt, via autonomie en 
zelfregulatie en door het verwerven van een monopoliepositie. "The essential 
characteristics of professions, then, have nothing to do with public service, ethics, or 
collégial control, however often these rules and rhetorics may grow up in support of 
the professions' claim to exclusive control..." (Brint 1993: 262). Volgens Johnson 
(1972, 1995) heeft de medische professie haar monopoliepositie vooral te danken aan 
de relatie van de beroepsgroep met de heersende politieke elite: het lidmaatschap van de 
leden van de beroepsgroep van een in de samenleving dominante klasse. Met name de 
relaties met andere machtige beroepen en de verbindingen tussen de machtselites zijn 
hierbij voor de wording en de instandhouding van een professionele positie van belang. 
Hierdoor kunnen de beroepsactiviteiten aan anderen worden opgelegd. Professies zijn 
volgens Johnson dan ook een middel om de eigen definitie van de beroepsactiviteiten 
aanvaard te krijgen door relevante anderen: overheid, patiënten, toeleveranciers en 
concurrenten. Freidson, een andere auteur uit de beheersingsbenadering, stelt dat 
professies (in wording) vooral zijn gericht op het verkrijgen en behouden van 
autonomie en op het verkrijgen en behouden van een monopoliepositie (1982, 1983, 
1986). Onder het benadrukken van een bijzondere deskundigheid en het aanwenden van 
een bijzondere dienstbaarheid streven professies, volgens Freidson, vooral naar 
volledige controle over werk en werkomstandigheden. Hierin zijn de kennis en kunde 
van de professie, het lidmaatschap van een beroepsgroep en de steun van de overheid 
belangrijke factoren. Professioneel gezag berust in deze visie op de maatschappelijke 
erkenning en wettelijke legitimering van de exclusieve deskundigheid en bijzondere 
dienstbaarheid van het beroep. Van de overheidssteun is de beroepsgroep volgens 
Freidson overigens niet geheel onafhankelijk: de overheid of staat kan altijd de 
condities waaronder de professie werkt danwei haar speciale positie wijzigen (1970, 
1986, 1994). 

In de kennisclaim van de professie speelt in de beheersingsbenadering de onbepaaldheid 
van de kennis samen met de bijzondere dienstbaarheid van het beroep een belangrijke 
rol (Jamous & Pelloile 1970, Van der Krogt 1981, Tumer 1995). Onder het eerste 
wordt dat deel van het kennisarsenaal van professies verstaan dat niet in regels en 
procedures is te vangen. Dit type kennis is afhankelijk van het talent of de intuïtie van 
de beroepsbeoefenaren en legitimeert de autonomie en de zelfregulatie van het beroep. 
Ook geeft het vorm aan de bijzondere relatie met de patiënt: een op vertrouwen 
gebaseerde gezagsrelatie. De onbepaaldheid van de kennis van de professie heeft een 
tegenhanger in de mate van techniciteit. Techniciteit is dat deel van de kennis van 
professionals dat wel door middel van regels en procedures kan worden overgedragen. 
Een hoge ratio van onbepaaldheid-techniciteit is kenmerkend voor professionele 
beroepen. Dat wil zeggen dat een groot gedeelte van de kennis van professies niet in 
regels is te vangen en dus door buitenstaanders niet kan worden gecontroleerd. De 
zeggenschap over de inhoud en uitvoering van de beroepsuitoefening en de controle 
over het werk ligt daarmee in handen van de beroepsbeoefenaren. Een tegenwicht tegen 
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deze machtspositie vormt de ethische code van de beroepsgroep en de norm dat van 
artsen een bijzondere mate van toewijding, onbaatzuchtigheid en dienstbaarheid mag 
worden verlangd. De bijzondere deskundigheid van de professie fungeert volgens een 
aantal auteurs ook als toelatings- en beschermingsconstructie van het beroep. Het leidt 
ertoe dat de zeggenschap over de beroepsopleiding aan de beroepsbeoefenaren moet 
worden overgelaten. Samen met de zeggenschap over de toetreding tot de arbeidsmarkt 
wordt hierdoor de concurrentie met andere beroepsgroepen uitgeschakeld (Parry & Parry 
1976, Brint 1993, Turner 1995). (5) 

Ten slotte kan wat betreft de relatie van professies tot de overheid en de opvattingen 
van sommige auteurs uit de beheersingsbenadering opgemerkt worden dat de overheid 
in zeer verschillende contexten, de zeggenschap over de technische inhoud van de 
werkzaamheden aan de professie over laat. Wat varieert, naar de mate dat de relaties met 
de overheid variëren, is de zeggenschap over de maatschappelijke en economische 
condities van het werk. Het verlies van zeggenschap over deze condities hoeft volgens 
Freidson (1986, 1994) de autonomie op inhoudelijk gebied niet aan te tasten, en leidt 
ook niet noodzakelijkerwijs tot verlies van professionele status. Andere auteurs zijn 
het met deze opvatting niet eens; zij benadrukken dat maatschappelijke en economische 
zeggenschap een zeer grote invloed op de status en positie van een professie hebben 
(Haug 1988, McKinlay 1982, Brint 1993, McKinlay & Arches 1985) of dat vooral de 
relatie met de overheid of de heersende elite de bijzondere rol en positie van professies 
bepaalt (Navarro 1988, Johnson 1995, Light 1995). 

3.3 Deprofessionalisering, proletarisering of blijvende 
dominantie? Of een alternatieve visie? 

De rol en positie van de medische professie staat volgens vele auteurs de laatste 
decennia onder druk. Over de betekenis van deze veranderingen voor de status en positie 
van de medische professie lopen de meningen in de literatuur uiteen (Freidson 1986, 
1994, Haug 1988, McKinlay & Arches 1985, Navarro 1988). "At root are issues such 
as the future of medicine's position of control within the health care system and the 
relationship between corporate priorities and the clinical practice of medicine" (Hafferty 
& Wolinsky 1991: 226). De verschillen van mening concentreren zich rond de vraag of 
de medische professie haar bevoorrechte status en positie in de organisatie en de 
arbeidsdeling behoudt of dat zij aan status en positie zal inboeten. De verschillende 
opvattingen hierover kunnen worden ingedeeld in drie perspectieven: deprofes
sionalisering, proletarisering en blijvende dominantie. Daarnaast is er een aantal 
auteurs met een andere opvatting over de ontwikkelingen in de medische beroepsgroep. 
Wij hebben die geschaard onder de alternatieve visies. In het onderstaande lichten wij 
deze visies en de ontwikkelingen die ze in de professie signaleren toe. 
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3.3.1 Deprofessionaliseringsthese 

De veranderingen die zich de laatste decennia in de medische professie voordoen, leiden 
er volgens de deprofessionaliseringsthese toe dat de professie haar speciale rol en 
positie in de arbeidsdeling gaat verliezen. Volgens de aanhangers van deze these zou de 
medische professie een gewoon beroep, een beroep zonder bevoorrechte positie, aan het 
worden zijn (Haug 1973, 1988, Haug & Lavin 1981, Anderson 1992, Reed & Evans 
1987). Signalen daarvan zijn het verlies aan professionele autonomie en een aantasting 
van het kennismonopolie van de professie, en ook nemen deze auteurs een uitholling 
van de gezagsrelatie met de patiënt waar. 

De oorzaken van deze verwording zouden vooral liggen in de grotere toegankelijkheid 
en inzichtelijkheid van de medische kennis en in een hoger opgeleide en beter 
geïnformeerde patiënt. Zo is de laatste jaren informatie over ziekte en afwijkingen op 
grote schaal ontdaan van vaktaal en hebben de media een groot deel van de medische 
kennis gepopulariseerd. Vaak met behulp van medici zelf komt deze informatie in 
allerlei vormen tot de (toekomstige) patiënt: van artikelen in 'special interest' bladen 
over de nieuwe behandeltechnieken, televisiereportages over het werk van bijvoorbeeld 
traumateams tot websites met informatie over aandoeningen en hun behandeling. 
Daarnaast is sinds de Tweede Wereldoorlog het algemene opleidingsniveau van de 
bevolking sterk gestegen en zorgt de verspreiding van de computertechnologie ervoor 
dat een steeds groter deel van de bevolking meer en sneller informatie tot zich kan 
nemen. Medische informatie is hierdoor beter toegankelijk en meer inzichtelijk 
geworden. Maar daardoor ook beter controleerbaar. Volgens Haug (1988) betekent dit 
niet dat iedereen zijn eigen dokter kan zijn. Maar sommige patiënten kunnen 
ervaringen hebben., "...particularly of everyday illnesses and chronic conditions, and 
may have accumulated information that comes close to that of newly minted 
physicians. The mother of seven may know more about treating colic than the 
pediatrician fresh from residency." (Haug 1988: 51). Aan de betere bereikbaarheid en 
inzichtelijkheid draagt volgens haar ook de toenemende formalisering van de kennis 
van de geneeskunst bij. 

Naast de betere controleerbaarheid van de kennis van de professie heeft de betere 
bereikbaarheid van de medische kennis ook gevolgen voor de relatie met de patiënt. 
Deze is immers gebaseerd op de Onwetendheid' van de patiënt. Door de grotere en beter 
bereikbare informatie krijgen patiënten betere mogelijkheden de behandeling te 
beoordelen en neemt in termen van de deprofessionaliseringsthese de 'kenniskloof 
tussen professie en patiënt af, en hierdoor verkleint zich ook de psychologische afstand 
in de arts-patiëntrelatie. Een meer kritische patiënt die zich gedraagt als kritische 
consument is het gevolg, zoals de stijging van schadevergoedingsclaims en het 
toenemend gebruik van 'second opinions' laten zien. De beter geïnformeerde en meer 
mondige patiënt zet de traditionele gezagsrelatie tussen arts en patiënt onder druk, 
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hierin gesteund door de opkomst van de patiëntenbeweging; patiënten willen meer 
betrokken worden bij de besluitvorming en erkend worden als volwaardige 
gesprekspartner in het medisch beslissingsproces. Ze worden daarmee spelers in de 
beleidsarena. Vooral de jongere en beter opgeleide patiënten dagen volgens Haug & 
Lavin (1981) de autoriteit van artsen uit. De regulerende invloed van de geëmancipeerde 
patiënt is volgens Moran & Wood (1993) zelfs groter geweest dan de invloed van 
belangrijke ontwikkelingen als de invoering van de intercollegiale toetsing. 

De ontwikkeling van de computertechnologie draagt volgens de aanhangers van de 
deprofessionaliseringsthese sterk bij aan de bedreiging van de positie en status van de 
professie. Computerprogramma's tasten het kennismonopolie van de professie op niet 
te onderschatten wijze aan: ze kunnen het medisch oordeel vervangen, hebben sterke 
mogelijkheden tot het registreren van bijvoorbeeld het gebruik van voorzieningen, en 
maken evaluaties van het medisch handelen zoals onderzoek naar interdoktervariaties of 
het voorschrijfgedrag van artsen op grote schaal mogelijk (Haug 1988, Anderson 
1992). Volgens Haug (1988) wordt de invloed van de computertechnologie op de rol en 
positie van de medische professie onderschat. Computertechnologie transformeert het 
werk van specialisten op fundamentele wijze en versterkt de tendens tot inbedding van 
de professie in de organisatie. De bedreigingen door de computer liggen met name in de 
grote mogelijkheden die dit medium biedt tot het codificeren van de kennis van de 
professie. Dit geeft buitenstaanders zoals ziekenhuismanagers meer inzicht in het 
medisch handelen en daarmee ook meer en betere mogelijkheden de medische praktijk 
te reguleren, controleren en rationaliseren (Feinglass & Salmon 1990, Anderson 
1992). 

Ten slotte maken ook loondienstverhoudingen een meer gecontroleerde en gereguleerde 
positie van de medische professie mogelijk. Gecombineerd met de beperkingen in de 
financiële randvoorwaarden tast het werken in loondienst de autonomie van de professie 
volgens Haug (1988) in sterke mate aan en stimuleert deze ontwikkeling managers van 
ziekenhuizen "...to bureaucratize (and especially rationalize SvdW) the practice of 
medicine in order to increase productivity and to minimize costs." (Anderson 1992: 
247). Met als gevolg een uitbreiding van de macht van bestuurders en managers van 
ziekenhuizen. Vooral de toenemende concurrentie en de sterke druk op de productiviteit 
van de organisatie bieden managers de gelegenheid de medische praktijk door 
kostenbeheersingsprogramma's, risicomanagement en rationaliseringsprojecten te 
controleren. De verantwoordelijkheid voor de patiënt vervaagt in een bureaucratische 
organisatie en daarmee vervaagt ook de steun voor de bijzondere rol en positie van de 
professie, aldus de deprofessionaliseringsthese. Wat dit betreft wijst Hafferty (1988) in 
navolging van Reed & Evans (1987) erop dat de professie ook middelen in handen 
heeft om de bedreigingen van haar rol en positie te weerstaan. Een daarvan is het 
dienstverleningsideaal of de service-ethiek van de professie: deze factor is van 
doorslaggevend belang in het oordeel van het publiek over de medische dienstverlening 
en daarmee uiteindelijk ook in het oordeel over de rol en positie van de professie. 
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Over de vraag of de medische professie al is gedeprofessionaliseerd zijn de aanhangers 
van de deprofessionaliseringsthese minder zeker. Volgens Haug (1988) is daar nog 
onvoldoende bewijs voor. Wel zijn er volgens haar sterke aanwijzingen in deze 
richting. De belangrijkste imponderabilia zouden hierbij de ontwikkelingen in de 
technologie, en met name de ontwikkelingen in de computertechnologie, zijn. 

Op de kritiek op de deprofessionaliseringsthese komen wij bij de these van de blijvende 
dominantie terug. Opgemerkt moet worden dat in de discussie over de veranderingen in 
de medische professie de proletariseringsthese en de these van de blijvende dominantie 
een meer belangrijke plaats innemen dan de these van de deprofessionalisering. De 
uitwerking van het gedachtegoed van de deprofessionaliseringsthese is ook minder 
diepgaand dan van beide andere visies. 

3.3.2 Proletariseringsthese 

Geworteld in het Marxistisch gedachtegoed voorspelt de proletariseringsthese, waarvan 
McKinlay de belangrijkste vertegenwoordiger is, dat de medische professie haar 
bevoorrechte positie en status verliest en dat deze verworden tot die van gewone 
werknemer: "...The net effect of proletarianization then is the eventual reduction of all 
workers in a particular occupation to some common level in the service of the broader 
interest of capital accumulation." (McKinlay & Arches 1985: 162). Als belangrijkste 
oorzaak voor deze ontwikkeling wordt de groeiende bureaucratisering van de medische 
professie aangewezen. Deze leidt tot verlies aan controle over het werk en tot 
onderschikking van de professie aan de hiërarchische structuur van de organisatie 
(McKinlay & Arches 1985, McKinlay & Stoeckle 1988). 

De expansie van het kapitaal heeft volgens de aanhangers van de proletariseringsthese 
geleid tot een toenemende bureaucratisering van de maatschappij, een organisatievorm 
die volgens Light & Levine (1988, Light 1995) wat betreft haar structuur in essentie 
is gericht op controle van de klassenverhoudingen. Traditioneel staat bureaucratisering 
voor het vergroten van efficiency en effectiviteit door rationalisering, formalisering en 
hiërarchisering (Weber 1947), en voor het op grote schaal kunnen oplossen van sociale 
problemen. Meer kritische benaderingen van het fenomeen wijzen echter ook op de 
centrale plaats die een bureaucratie in het kapitalistisch productieproces inneemt. 
Volgens deze auteurs is een bureaucratie niet de meest efficiënte organisatievorm, maar 
is het wel de beste manier om de productiefactoren zoals arbeid en kapitaal via 
formalisering en hiërarchisering en door het vragen van loyaliteit, toewijding en 
betrokkenheid te controleren (Light & Levine 1988, Light 1995). 

Bureaucratisering leidt volgens de proletariseringtheoretici dan ook tot verlies van 
voorrechten en daarmee tot proletarisering van de professie: specialisten krijgen steeds 
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minder te zeggen over de plaats, inhoud en principes van het werk en worden in steeds 
grotere mate afhankelijk van een klein groepje managers en specialist-bestuurders. Ze 
verliezen daardoor de beheersing over de condities van het werk en raken, zoals Larson 
(1980) het noemt, economische, organisatorische en technische 'vervreemd'. 
Economische vervreemding treedt op wanneer professionals in dienst treden van de 
organisatie of wanneer zij de belangen van de organisatie boven die van de professie 
moeten stellen. Leden van de professie raken organisatorisch vervreemd van hun 
vroegere positie wanneer hun werk door bedrijfsmatige criteria en kostenbewuste 
managers wordt gereguleerd. Technisch vervreemd raken zij ten slotte, wanneer zij zelfs 
in de uitvoering van hun werk, het stellen van de diagnose en het behandelen van 
patiënten, zeggenschap verliezen. McKinlay & Stoeckle (1988) stellen dat specialisten 
op alle drie de gebieden de laatste decennia positie hebben verloren. 

Aan de toenemende inbedding van de professie in de organisatie en het groter gebruik 
van bureaucratische principes in de beroepsuitoefening liggen volgens de proleta-
riseringstheoretici vooral de sterke groei van het aantal specialisten en de sterke 
specialisering van het beroep ten grondslag. De sterke groei van het aantal specialisten 
in de jaren zestig en zeventig die leidde tot een overaanbod op de arbeidsmarkt en 
daarmee tot een verhoging van de economische en politieke kwetsbaarheid van de 
professie en een zwakkere positie in de onderhandelingsrelatie met de overheid. 
Daarnaast bracht de specialisering van het beroep een groter gebruik van regels met 
zich mee: een codificering en standaardisering van de beroepsuitoefening waarin delen 
van de beroepstaak worden afgesplitst en beschreven in protocollen of ingevoerd in 
computerprogramma's. Regels en programma's die gemakkelijk door buitenstaanders 
kunnen worden nagevolgd en gecontroleerd. In navolging van Haug (1973, 1988) 
stellen McKinlay & Arches dan ook dat vooral de invloed van de computer op de 
positie en status van de professie wordt onderschat. Computertechnologie maakt 
medische kennis meer toegankelijk voor het grote publiek en beter bereikbaar voor 
controle door derden. Dit leidt tot verlies van de professie over haar monopolie en 
uiteindelijk tot 'deskilling' van de professie, want: "Concerning the latter three tasks 
of diagnosis, treatment and therapy, there are studies showing that computers can 
perform aspects of these tasks on a level of reliability better than of even the most 
highly trained and up-to-date physician." (McKinlay & Arches 1985:178). Helaas 
winnen volgens McKinlay niet patiënten de hierbij verloren gegane macht, maar de 
managers of de topbestuurders van de organisatie. 

Als gevolg van de groeiende bureaucratisering zullen volgens de proletariseringsthese 
economische motieven een steeds belangrijkere plaats in het medisch beslissingsproces 
innemen. En ook zal het prestige en de status van specialisten niet langer zijn 
gebaseerd op persoonlijke eigenschappen en individuele expertise maar vooral op 
positie in de bureaucratie (Persoon 1996: 12-13). Met de bureaucratisering van de 
professie ontwikkelt zich weliswaar voor meer specialisten, en ook al eerder in de 
loopbaan, een breder carrièrepad: bestaande uit een inhoudelijk en een organisatorische 
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perspectief. (6) Maar deze ontwikkeling houdt volgens de proletariseringstheoretici de 
verwording van de professie niet tegen. Voor specialisten die het bureaucratische 
camèrepad kiezen, veranderen namelijk ook de voorwaarden en de doelen van het 
functioneren: de stijging van deze specialisten in de organisatie hangt uiteindelijk af 
van de bijdrage van deze specialisten aan de verbetering van de positie van de 
organisatie. Specialisten die eenmaal een organisatorische carrière kiezen "...devote 
themselves", volgens McKinlay & Arches, "to two main ends: ascending the 
managerial hierarchy and advancing the relative status and domain of control of the 
organization in its sphere of operation" (1985: 172). (7) 

Proletarisering of de reductie van de professie tot een 'gewone' werknemerstatus is het 
eindstation waar bureaucratisering van de professie aan bijdraagt. Echter, dit eindstation 
heeft de professie volgens de aanhangers van de these nog niet bereikt. Vraag is zelfs 
of, en zo ja in hoeverre, de medische beroepsgroep al is geproletariseerd. Volgens 
McKinlay et al. (1985, 1988) wijzen allerlei ontwikkelingen er wel op dat dit in de 
toekomst zal gebeuren. De aanhangers van de proletariseringsthese geven overigens 
ook aan dat de geprivilegieerde positie van specialisten en artsen in het algemeen de 
proletarisering vertraagt. Dit komt met name door de strenge toelatingseisen tot het 
beroep, de lange en dure opleiding en 'training-on-the-job', en het systeem van 
registratie en herregistratie-eisen. Andere auteurs (Light & Levine 1988, Derber 1982) 
merken op dat de professie nog steeds aanzienlijke macht heeft over de middelen van 
productie en dat de term proletarisering daarom minder geschikt is om de veranderingen 
in de beroepsgroep mee aan te duiden. Light & Levine (1988) wijzen er in dit verband 
op dat artsen al sinds de eeuwwisseling specialisering nastreven en dat ze daarmee tot 
nu toe alleen maar aan inkomen en status hebben gewonnen. Zij merken bovendien op 
dat een strikt marxistische interpretatie van de ontwikkelingen in de professie voorbij 
gaat aan het feit dat de professie niet alleen afhankelijk is geworden van de organisatie 
maar dat omgekeerd ook de organisatie op de bijzondere bijdrage van de medische 
professionals aan het productieproces is aangewezen. Ook zijn specialisten geen 
willoze slachtoffers van bureaucratisering, maar hebben zij, zoals eerder aangegeven, 
goede mogelijkheden om de organisatie in te richten en als professionals de middelen 
van productie te (blijven) bepalen. 

"Corporatization ' 
Light & Levine (1988) stellen daarom voor de meer neutrale term 'corporatization' te 
gebruiken voor de aanduiding van de veranderingen in de rol en positie van de medische 
beroepsgroep. 'Corporatization' verwijst naar de "...experience of being subjected to 
forms of corporate control -such as utilization and quality review, incentive pay 
structures, restrictions on practice patterns and the organization of practice, and the 
restructuring of the marketplace from solo or small-group providers to multi-
institutional complexes." (1988: 19). Het concept verwijst volgens de auteurs ook naar 
de situatie dat specialisten voor hun werk moeten vertrouwen op de organisatie en 
tegelijkertijd weten dat de organisatie hun werk bedreigt. Ook geeft het aan dat de 
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grotere inbedding van de professie in de organisatie de relatie met de patiënt verandert 
en de legitimering van de positie van de professie onder druk zet. In navolging van 
Derber (1982) stellen Light & Levine dat specialisten zich dan ook ideologisch zullen 
aanpassen aan de veranderingen. Zij zullen langzaamaan erkennen dat controle over het 
werk niet in alle aspecten even belangrijk is en zich geleidelijk identificeren met de 
doelen van de organisatie, daarbij de controle over de middelen en technieken 
behoudend. (8) (9) 

3.3.3 Blijvende dominantie 

Volgens de belangrijkste vertegenwoordiger van deze stroming, Eliot Freidson (1970, 
1983, 1984, 1986, 1987, 1994), gaan de deprofessionaliseringsthese en de 
proletariseringsthese beide uit van een inadequate conceptie van professies. Beide visies 
hanteren het idee dat professies homogene beroepsgemeenschappen zijn met een 
volledige autonomie en volledige collegiale controle door de leden. Maar volgens 
Freidson zijn professies altijd in meer of mindere mate onderworpen geweest aan 
sociale en organisatorische controle en hebben professies ook altijd al een min of meer 
informele hiërarchie gekend. Volgens Freidson berust de professionele status van de 
medische professie uiteindelijk op haar autonomie en niet op kenmerken als kennis of 
betrouwbaarheid, of op de juridische positie in de organisatie (1970, 1984). De kern 
van professies is het wettelijk gesteund mandaat op de controle over het werk en de 
toetreding tot het beroep. Noch de status van de professie in het algemeen, noch die 
van de professie in de organisatie is volgens Freidson van werkelijk (kritisch) belang 
voor de professionele positie. Maar wel de waarde die de maatschappij en de politiek 
aan het werk van de professie geven. Deze waarde wordt bepaald door het aantal artsen 
op de beroepsmarkt en de plaats van het beroep ten opzichte van andere beroepen die 
soortgelijke diensten aanbieden. Volgens Freidson is er de laatste decennia heel weinig 
verandering gekomen in de waardering voor het werk van artsen; deze waardering is nog 
steeds zeer hoog. En dus heeft er volgens deze auteur dan ook geen deprofes-
sionalisering van de medische professie plaatsgevonden (1984, 1994). 

Wel hebben er zich veranderingen in de professie voorgedaan, maar het is de vraag of 
deze veranderingen de positie van de professie in de politieke economie in het algemeen 
en in de werksituatie in het bijzonder hebben aangetast. Onderzoek van Lipset & 
Schneider (1983) toont bijvoorbeeld aan dat het vertrouwen van het publiek in 
medische instituties nauwelijks is afgenomen, en zo die afname er al was betrof die 
alle instituties. Ook is er volgens Freidson (1994) en Moran & Wood (1993) geen 
bewijs dat de professie de toegang tot de opleiding en het beroep minder reguleert of dat 
zij ernstig in haar monopoliepositie wordt bedreigd want "...there is little evidence dat 
physicians are even close to running out of work. Indeed, if anything, continual new 
advances in technique make even more medical work possible in areas that were 
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previously dealt with far more simply" (1994: 134). En ook is de kenniskloof tussen 
arts en patiënt volgens de these van de blijvende dominantie niet kleiner geworden. 
Deze kloof is volgens Freidson zelfs toegenomen door de groei van nieuwe kennis en 
technieken. Samen met het groter gebruik van meer complexe kennis en techniek is 
deze groei ook veel sneller gegaan dan de toename van de kennis van het publiek, die 
zich vooral aan de onderkant van het medisch kennisgebouw heeft voltrokken. De 
veronderstelling van de deprofessionaliseringsthese dat de kenniskloof tussen professie 
en leken de laatste decennia beduidend is afgenomen, is volgens Freidson dan ook niet 
waarschijnlijk (1987: 141). De argumenten van de deprofessionaliseringstheoretici dat 
de medische professie haar speciale status en haar monopoliepositie verliest, zijn niet 
overtuigend. 

De proletariseringsthese neemt de toenemende inbedding van de professie in de 
organisatie als uitgangspunt voor haar stelling. De veronderstelling van deze these is 
dat specialisten meer en meer hun vrije vestiging verliezen en steeds meer een 
werknemerstatus krijgen. Hierdoor verliezen ze aan autonomie en worden ze 
afhankelijk van de organisatie. Maar de werknemerstatus is volgens Freidson (1994) 
geen goede indicator voor het verlies van rechten en plichten. Deze status is sterk 
afhankelijk van de arbeidsmarictpositie. Een overaanbod op de arbeidsmarkt verzwakt de 
positie van de professie; een krapte versterkt deze. En een zelfstandige vestiging 
garandeert geen economische zekerheid en ook geen professionele autonomie omdat 
artsen afhankelijk blijven van de vraag naar hun diensten. Een werknemerstatus leidt 
dus niet automatisch tot een verlies aan autonomie en controle over het werk. Volgens 
Derber & Schwartz (1991) blijft de medische professie door haar kennisclaim een grote 
zeggenschap in de organisatie houden ook al hebben de leden van de professie een 
werknemerstatus. (10) Bovendien is het de vraag of het aantal zelfstandige vestigingen 
van specialisten de laatste decennia is verminderd. Volgens Freidson (1994) is dit niet 
het geval: er is wel een geringe afname van de vrije vestiging te zien in de professie 
maar specialisten hebben al decennia lang geen pure zelfstandige vestiging gehad. Al 
sinds het begin van deze eeuw zijn in veel West-Europese landen, specialisten min of 
meer aan een organisatie verbonden en gebonden. Dus het argument van de 
proletariseringstheoretici dat de status van medische professionals sinds de jaren 
zeventig verwordt tot 'gewone werknemer' omdat specialisten in toenemende mate 
onder het regime van de organisatie vallen gaat, in ieder geval wat betreft de geschetste 
ontwikkeling, niet op. 

De vraag is volgens Freidson (1986, 1994) wel of het werken in organisaties 
professionals meer afhankelijk maakt en daardoor minder autonoom. De organisaties 
waarin specialisten werken zijn de laatste jaren sterk gegroeid en ook meer complex 
geworden. Specialisten zijn daardoor echter niet ten prooi gevallen aan de bureaucratis
che principes van strikte taakverdeling en controle op basis van hiërarchische 
supervisie. Veel studies tonen aan dat de organisaties waarin professionals werken voor 
het overgrote deel aangepaste vormen van bureaucratieën zijn en dat de positie van 
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professionals daarin niet vergeleken kan worden met de positie van bijvoorbeeld 
industriële werknemers (o.a. Scott 1982, Mintzberg 1983b). Professionals staan wel 
onder controle van de organisatie en hebben ook te maken met taakverdeling en regels 
en procedures maar blijven met betrekking tot het definiëren, uitvoeren en evalueren 
van hun taak in hoge mate onafhankelijk. 

In professionele organisaties als ziekenhuizen kunnen volgens Freidson (1984, 1994) 
specialisten weliswaar onder formele leiding van niet-specialisten komen te staan maar 
de speciale kenmerken van het medisch specialistisch werk maken dat medici 
uiteindelijk blijven bepalen wat er inhoudelijk wordt gedaan. Zij zullen daarmee 
controle blijven houden over belangrijke bestuurlijke en inhoudelijke posities in de 
organisatie (Mechanic 1991 ). Dus niet zozeer de vraag of het werk van professionals is 
gerationaliseerd en geformaliseerd is van belang voor de bepaling van de rol en positie 
van de professie, maar de vraag wie de controle over deze processen heeft, dus wie de 
criteria voor het rationaliseringsproces en de regels en procedures van de organisatie 
bepaalt. (11) En deze controle berust volgens Freidson nog steeds bij de medische 
professie. Dit betekent dat er weliswaar een verlies van autonomie en controle van de 
individuele 'gewone' specialist kan optreden maar dat de professie als geheel haar 
autonomie behoudt. Of zoals Freidson het formuleert: "While this formatting does 
reduce the use of discretion and judgement by individual rank-and-file professional 
workers, it does not represent a reduction in the control of professional work by the 
profession itself, for other professional workers create it and supervise and manage the 
rank-and-file." (1994: 139). Wel zal de aard van controle veranderen en zullen er nieuwe 
vormen van controle binnen de beroepsgroep ontstaan. En ook hebben medisch 
specialisten meer concurrentie gekregen van elkaar. Maar dit betekent nog geen 
deprofessionalisering of proletarisering. De conclusie volgens de aanhangers van de 
dominantiethese is dat de professie wat betreft haar kern grotendeels autonoom blijft in 
haar werkzaamheden, weliswaar begrensd door de regels van de staat, de schaarste aan 
middelen, de regels van de organisatie en natuurlijk de wensen van de patiënt. Maar dat 
is altijd al het geval geweest. (12) 

Strata en elites 

Hoewel Freidson in de autonomie van de medische professie als geheel weinig veran
dering signaleert, is dit niet het geval met de autonomie binnen de beroepsgroep. 
Hierin treedt als gevolg van de grotere externe controle en de rationalisering van het 
zorgproces een differentiatie op. De controle op het werk van de professie komt in 
toenemende mate in handen te liggen van een kleine groep binnen de professie. Deze 
elite zorgt voor het behoud van de autonomie van de beroepsgroep als geheel over de 
aard en de inhoud van het werk, dus over de vitale functies van ontwikkeling, 
regulering, evaluatie en collegiale toetsing. De elite stelt de regels op voor de 'rank-
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and-file' specialisten, zowel voor de uitvoering in de vorm van bijvoorbeeld 
protocollen als voor de controle op de uitvoering zoals bij de criteria voor 
intercollegiale toetsing. "This reorganization is bringing with it a reduction in the 
freedom of day-to-day practitioners by subjecting their work to formulation, 
supervision and review by superior 'peers' " (Freidson 1987: 143). Dit betekent dat er 
binnen de beroepsgroep hiërarchische gezagsrelaties ontstaan en dat de professie in een 
proces van formele stratificatie terechtkomt. Ontwikkelingen als managementpar-
ticipatie en de invoering van de ziekenhuisaits wijzen in deze richting. Gesignaleerd 
wordt het ontstaan van een elite met economische-administratieve macht, een elite met 
inhoudelijke-technische macht en een groep van specialisten, de grootste groep, die de 
richtlijnen van de elites uitvoert (Freidson 1985,1986, 1994). (13) (14) Meer nog dan 
langs de lijnen van werkvorm of specialisering zal er volgens Montgomery (1992) dan 
ook langs functionele lijnen in de medische beroepsgroep een opsplitsing plaatsvinden. 
"Those in medical schools, teaching hospitals, and the like control, codify, refine, 
communicate, and augment the profession's body of knowledge and skill; their 
activities maintain control by the profession over knowledge and technology and 
discourage 'expropriation' by outsiders. Those in administrative positions in practice 
organizations balance between the necessity to carry out the collective ends of a 
governing board...firm, or whatever against the needs and desires of those who do the 
medical work, thereby buffering the practice of medicine against the political and 
economic pressures of the environment." (Freidson 1985: 30). 

De opkomst van de elites kan echter de inteme cohesie van de beroepsgroep bedreigen. 
Elites zijn een bron van structurele inslabiliteit omdat ze de professionele status van de 
niet-elite-specialist veranderen (Harrison 1994, Brint 1993, Hafferty & Light 1995, 
Tumer 1995). Als een groep in de professie de richtlijnen opstelt en een andere groep 
stuurt en controleert en een derde groep het werk doet, dan zijn de verhoudingen binnen 
de professie fundamenteel veranderd (Freidson 1984: 14). Freidson gaat hierbij van de 
veronderstelling uit dat de elites handelen in het belang van de gehele professie en dus 
ook van de niet-elite en dat de motivaties, doelen en betrokkenheden van deze leden van 
de professie in overeenstemming zijn met de uitgangspunten van professionele 
(collectieve) dominantie. Volgens Freidson blijft een specialist, welke positie hij of zij 
ook inneemt in de organisatie of de beroepsgroep, altijd en op de eerste plaats lid van 
de professie. Andere auteurs wijzen er echter op dat het werk van de managementelite 
en de kenniselite anders economisch en institutioneel is ingebed dan dat van de niet-
elite-specialisten: de elite-specialisten hebben meer autonomie, worden beter betaald en 
hebben andere doeleinden. Dit betekent dat de elites ook andere belangen hebben dan de 
niet-elite-specialisten en dat de professie als 'company of equals' wordt bedreigd 
(Montgomery 1992). 

Het gevaar dat de elites ver van de 'massa' af komen te staan is volgens Hafferty & 
Wolinsky (1991) groot en ook het gevaar dat de niet-elite deprofessionaliseert, zeker 
wanneer jonge specialisten een plaats binnen de elite ambiëren. Zolang specialisten 
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manager worden nadat zij de professionele rangen hebben doorlopen, en dat is meestal 
het geval bij de oudere specialisten, is er waarschijnlijk minder gevaar dat de 
managementelite 'los' raakt van de niet-elite. Volgens Hafferty (1988) is het verlies 
aan professionele status voor de 'gewone' specialist minder bedreigend dan de situatie 
dat de opkomende elite in de beroepsgroep, en met name de managementelite, de 
normen en waarden van het management overneemt. Voor het behoud van de 
professionele positie is een interne cohesie en een interne solidariteit van wezenlijk 
belang. Interne strijd ondermijnt het vertrouwen van externe partijen in de rol van de 
professie en de speciale status van deze rol. De professie moet volgens Hafferty (1988) 
de samenleving daarvan op basis van een samenhangende identiteit overtuigen. Het feit 
dat er concurrentie bestaat tussen artsen is niet nieuw. Professies zijn geen homogene 
groepen maar hebben altijd al bestaan uit deelbelangen en georganiseerde groepen 
daaromheen (Bûcher & Strauss 1961). Wel nieuw is volgens Freidson de formele en 
systematische uitwerking daarvan. (15) De fragmentatie kan een sterke splijting in de 
beroepsgroep geven, zoals deze dat ook bij andere professies zoals die van ingenieurs 
heeft gedaan, en ook het ontstaan van vakbondsachtige structuren (Abbott 1988). Oude 
normen en waarden zoals disponibiliteit bieden hier geen tegenwicht tegen. Maar 
volgens Freidson blijven zelfs de niet-elite-specialisten een bijzondere plaats binnen de 
arbeidsverdeling en de organisatie innemen. Zij zullen meer discretionaire 
bevoegdheden hebben dan andere werknemers en kunnen door te participeren in de 
groepen die zich bezighouden met het opstellen van de standaarden voor het werk en de 
controle op het werk, aanzienlijke invloed behouden. (16) 

Medici-managers 
De stratificatie van de medische beroepsgroep doet de vraag oproepen naar de houding 
van de elites, en met name de managementelite binnen de beroepsgroep. Zullen de 
leden van deze elite inderdaad, zoals Freidson meent, op de eerste plaats lid van de 
professie blijven en handelen volgens de waarden en doelen van de professie? Of zal 
hun primaire oriëntatie verschuiven in de richting van de organisatie omdat hun 
functionele positie dat vraagt? Van belang hierbij is ook de perceptie van de elites door 
de specialisten die behoren tot de 'rank-and-file': büjven deze specialisten de elites zien 
als collega's of niet? (17) In een onderzoek onder medici-managers komt Montgomery 
(1992) tot de conclusie dat bij de veronderstelling van Freidson vraagtekens moeten 
worden gezet Uit haar onderzoek blijkt dat er geen bewijs is dat de managementelite de 
belangen van de beroepsgroep voorop stelt: de medici-managers proberen wel de 
professionele belangen en de organisationele belangen te integreren maar laten bovenal 
een verzwakte betrokkenheid bij de professie en een versterkte gerichtheid op de 
organisatie zien. De primaire identiteit van de arts-manager is die van manager en de 
primaire referentiegroep de organisatie. Of zoals Montgomery het formuleert: 
"Analysis reveals, however, that physicians in administration are themselves shifting 
their commitments and loyalties in what appears to be an individual reprofes-
sionalizing effort, rather than one primarily on behalf of the profession in general" en 
"...physicians in administration are undergoing 'situational' adjustment, whereby their 
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allegiances and alliances to professional roots are replaced by organizational interests, 
in terms of time commitment as well as in terms of obligations, reference groups, and 
self-identity." (1992: 234). De medici-managers in het onderzoek van Montgomery 
blijken duidelijke carrièredoelen te hebben: ze streven naar een leidinggevende positie, 
willen beleid maken, zoeken naar invloed en ambiëren een permanente en fulltime 
functie in het management. Bedrijfsmatige criteria en kostencontrole blijken 
belangrijke referentiepunten van deze managers te zijn, en ook lijken de carrièredoelen 
meer met de doelen van de organisatie dan met de doelen van de professie overeen te 
stemmen. De managers ondergingen volgens Montgomery een herprofessionalisatie in 
de richting van de organisatie. Uit haar onderzoek blijkt ook dat het vooral mannelijke 
artsen zijn die een carrière in het management ambiëren en de artsen die hun sporen in 
de professie hebben verdiend. (18) Maar zodra de managementfuncties voor de professie 
aan belang en status winnen, zal er ook een ander type specialist deze functies 
ambiëren: niet onwaarschijnlijk lijkt het dan dat ook jongere specialisten, wellicht 
meteen vanuit de opleiding, deze functies gaan bezetten. Het gevaar dat de elite daarmee 
van de niet-elite vervreemdt, is in deze situatie groot. (19) Met name wanneer de 
managementfunctie fulltime en permanent wordt vervuld (Montgomery 1992, 
Wolinsky 1988, Hafferty 1988, Brint 1993). Een oplossing hiervoor is volgens 
Montgomery (1990, 1992) het brengen van de managementtaken onder de bevoegd
heden van de professie, wellicht als formeel medisch specialisme. (20) Niet zozeer het 
feit dat medici managementfuncties vervullen lijkt van belang te worden voor de 
waarborging van de status van de niet-elite, maar de mate van oriëntatie van deze 
managers op de organisatie. 

Wat betreft de verhouding tussen de elites voorspelt Freidson (1994) dat de echte macht 
bij de kenniselite ligt: in een professionele organisatie als een ziekenhuis blijft het 
management, ook het medisch management, afhankelijk van de samenwerking met en 
de inbreng van de professionals. Hafferty & Light (1995) en Gross & Budrys (1991) 
menen echter dat de invloed van administratieve maatregelen en procedures op het werk 
van specialisten en daarmee van de managementelite niet moet worden onderschat. In 
tijden van sterke concurrentie en crises blijkt de managementelite het handelen van de 
professie in sterke mate te kunnen bepalen (Gross & Budrys 1991: 289). 

3.3.4 Alternatieven 

Veranderingen in de ideologie van de heersende elite 

Er zijn ook auteurs die geen van bovengenoemde perspectieven onderschrijven. 
Navarro, een van deze auteurs, ontkent de stelling van veel professietheoretici dat de 
medische professie de meest belangrijke factor was en is in de voorziening van 
medische zorg (1988). Volgens Navarro heeft de medische professie de afgelopen 
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tiental jaren wel enige dominantie verloren maar is ze nooit de machtigste partij in de 
gezondheidszorg geweest. Dat was en is volgens hem de heersende elite (bourgeoisie) 
die via de mechanismen van selectie, legitimatie en reproductie de professie haar 
vooraanstaande plaats gaf en geeft. Niet de professie wist de elite te overtuigen van de 
meerwaarde van haar diensten, zoals de kritische professietheorie veronderstelt, maar 
het was de politieke en maatschappelijke elite die rond 1850 de sociale, politieke en 
economische context van de medische professie bepaalde, aldus Navarro. De klinische 
geneeskunde had rond de eeuwwisseling de voorkeur van de heersende klasse omdat deze 
de ideologie en de daaraan verbonden materiële belangen van de nieuwe heersende klasse 
reproduceerde. De individuele, biologisch gedetermineerde en mechanische opvatting 
van ziekte en gezondheid van de klinische geneeskunde vertegenwoordigde de ideologie 
van de belangrijkste klasse en voorzag voor deze klasse in een voertuig voor 
verandering van de maatschappij. De rationalisering van de maatschappij vond in de 
medische expertise en de daaraan verbonden verhoudingen tussen klassen een goed 
instrument. Professies vormden het voertuig voor verandering omdat ze niet alleen de 
ideologie en de belangen van de heersende klasse reproduceerden maar ook de 
verhoudingen tussen de klassen. De geschiedenis wordt volgens Navarro niet, zoals de 
klassieke professietheorie veronderstelt, gemaakt door individuen maar door sociale 
krachten (1976, 1988). Individuen vertegenwoordigen slechts maatschappelijke 
krachten en reproduceren slechts ideologische verhoudingen en posities, aldus de 
auteur. In de medische wetenschap zien we in essentie de reproductie terug van de 
ideologie van het (traditionele) gezin of, om het in het tijdsbeeld van het ontstaan van 
de medische professie te zetten, de reproductie van de Victoriaanse familie bepaald door 
afkomst, geslacht en ras. Maar zoals de verhoudingen binnen het gezin veranderen, 
veranderen volgens de aanhangers van dit perspectief ook de machtsverhoudingen in de 
medische praktijk, ondanks de weerstand van de veronderstelde dominante professie. In 
deze veranderingen neemt de invloed van bedrijven en organisaties en daarmee de 
invloed van de klasse van (top)managers sterk toe. 

Wat betreft de positie van de medische professie merkt Navarro op dat de professie 
nooit de dominante kracht in de geneeskunst is geweest maar dat ze er wel een sterke 
positie in inneemt. Ondanks het verlies aan macht over materiële middelen, de 
organisatie van de zorg en de toelating tot het beroep hebben specialisten nog steeds 
een aanzienlijke macht over de productiemiddelen, veel meer dan het 'proletariaat' over 
zijn werk en werkomstandigheden. De werkende klasse bestaat uit handarbeiders in 
loondienst, met weinig zeggenschap over het werk. Ze oefenen geen supervisie uit 
over anderen en hebben ook geen beslissingsmacht over anderen. De verschillen tussen 
beide klassen liggen volgens Navarro (1986) voor een deel in het verschil in functies 
tussen de klassen. En dan niet zozeer in de functies op zich maar in de inbedding van 
die functies in de machtsrelaties in de maatschappij: geneeskunst voorziet in een 
belangrijk maatschappelijk goed (behoeftefunctie) maar heeft ook een reproducerende 
functie (dominerende-gedomineerde functie). Dat wil zeggen dat de klasse-, sekse- en 
rassenverhoudingen door de professie worden bestendigd. Sommige auteurs zoals Dlich 
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(1976) overschatten volgens Navarro de dominerende functie van professies en 
ontkennen de behoeftefunctie; andere auteurs zoals de klassieke professietheoretici 
(Goode 1969, Vollmer & Mills 1966) overaccentueren juist de behoeftefunctie en 
hebben geen oog voor de klassebevestigende functie van professies. De dominerende 
functie maakt dat de medische professie niet snel zal worden geproletariseerd. Dan 
zouden namelijk ook de door de staat erkende voorrechten van de professie zoals 
autonomie en het monopolie op diagnostisering en behandeling van ziekten, moeten 
worden afgenomen maar daarmee zou tegelijkertijd de professie van haar reproducerend 
vermogen worden ontdaan. En dat is niet in het belang van de heersende klasse en zal 
daarom volgens Navarro niet gemakkelijk gebeuren. "Medicine has not only a needed 
function but also a dominating function: the need to reproduce these dominant-
dominated relationships, both in society and in medicine, by the state credentialing of 
skills and the associated allocation of privileges explains the impossibility of the 
profession becoming uncredentialed. The credentialing of skills is important not only 
to the recepients of the credentials but also tot the grantors of the credentials." 
(1988:72). 

De vraag is echter wel welke veranderingen er zich de laatste decennia in de ideologie 
en belangen van de heersende klasse hebben voorgedaan. Genoemd is al de toenemende 
invloed van organisaties en bedrijven en daarmee van organisatorische en 
bedrijfsmatige criteria. De ideologie van het gezin lijkt vervangen te worden door de 
ideologie van het bedrijf; effectiviteit, efficiency en kwaliteit zijn de parameters voor 
het beoordelen van de medisch specialistische beroepsgroep geworden. De rol en 
positie van de professie lijkt daardoor mede afhankelijk te zijn geworden van de mate 
waarin de professie zo kan worden geherstructureerd of zichzelf zo herstructureert, dat 
het aan de ideologie van de heersende elite en daarmee aan de belangen van de 
dominante klasse voldoet. Lukt dit niet, dan zal zij waarschijnlijk steeds meer macht 
verliezen. Niet zozeer de instrumenten van de professie zoals autonomie, collegiale 
controle en het monopolie op geneeskundige zorg zelf zullen onder druk komen te 
staan maar wel de invulling daarvan: de professie zal zich in deze optiek moeten 
opwerpen als de hoeder van effectiviteit, efficiency en kwaliteit van zorg en haar 
autonomie daarvan in dienst moeten stellen. De professie zal verder in de relatie met de 
patiënt deze nieuwe autonomie moeten integreren. (21) Verder moet de professie, wil 
zij haar bevoorrechte positie behouden, zich ook aanpassen aan de veranderingen die 
zich voordoen in de ideologie op uitvoerend niveau: samenwerking, (zelf)ontplooiing 
en gelijkwaardigheid lijken de nieuwe uitgangspunten te worden. Dit vergt van de 
specialisten een omslag in de van oudsher vrij individuele houding in het werk en de 
van oudsher vrij top-down gerichte wijze van werken van de medische beroeps
beoefenaren. 
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Veranderingen in de doelen van de overheid 

Een andere auteur met een andere visie op de veranderingen in de rol en positie van de 
medische professie is Johnson (1995). Deze auteur legt de nadruk op de relatie tussen 
professie en overheid. Niet het verlies aan controle over de kennis en kunde van de 
professie en van het vertrouwen van de patiënt in de arts, noch de bureaucratisering en 
incorporering van de professie en de inteme stratificering van beroepsgroep vormen 
volgens deze auteur een bedreiging voor de professionele onafhankelijkheid, maar de 
verandering in de doelen en uitgangspunten van het overheidshandelen. De relatie 
tussen professie en overheid wordt in de professieliteratuur vaak opgevat als een 
verhouding tussen twee subjecten met in essentie tegengestelde doelen (Freidson 1986, 
Abbott 1988). Interventies van de overheid leiden in deze opvatting tot een bedreiging 
van de autonomie van de professie. De overheid wordt gezien als een calculerend 
subject dat haar controle over de maatschappij tracht uit te breiden, inclusief de 
controle over de medische professie. Daarentegen streeft de professie naar een zo groot 
mogelijke onafhankelijkheid van het overheidsbestuur. Volgens Johnson is de 
autonomie-interventieconlroverse echter een misvatting die alleen bestaat dankzij de 
subjectopvatting van de relatie tussen overheid en professie. 

In navolging van Foucault (1979) beweert Johnson dat de overheid geen samenhangend 
berekenend subject is waarvan de macht groeit met haar optreden in de maatschappij, 
maar een verzameling instituties, procedures, tactieken, kennis en technologieën die 
samen de bijzondere vorm van de overheid bepalen, namelijk de uitkomst van besturen 
(1995). Professies maken deel uit van het proces van besturen. Moderne professies zijn 
ontstaan in het proces van legitimering van de macht van de overheid en zijn daar 
onderdeel van.Volgens Foucault zetelt de gelegitimeerde moderne (19e-20e eeuwse) 
politieke macht in de gehoorzaamheid van de burgers aan de overheid. 
Institutionalisering van kennis in professies maar ook in organisaties als bureaucratie
ën zijn middelen om deze gehoorzaamheid te creëren en de gelegitimeerde macht van de 
overheid te reproduceren. Hierbij is het tot stand brengen van uniforme definities van 
de werkelijkheid van essentieel belang. En in dit proces spelen professies een centrale 
rol. Zo zijn opleiding en ziekte volgens Foucault geaccepteerde vormen voor 
respectievelijk cognitieve en fysieke variatie en deel van een proces dat ongelijkheid als 
vanzelfsprekend maakt. Voor de vorming van de gehoorzame zelfregulerende burger is 
kennis essentieel: maatschappelijke processen en verhoudingen worden erdoor 
gedefinieerd en gereproduceerd. 

De tegenstelling tussen autonomie en controle is volgens Johnson dan ook een 
schijntegenstelling: professies maken deel uit van de overheid en delen in de autonomie 
van de overheid. Autonomie is niet zoals Larson (1977) beweert via overheidsinterven
tie aan de professie toegekend of berust niet zoals Freidson (1984,1986) beweert alleen 
op technische collegiale afspraken, maar is het gecombineerde product van 
beroepsstrategieën en het beleid van de overheid, en van de uitkomst van pubheke en 
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officiële discussies. Veranderingen in het beleid en de doelen van de overheid geven dan 
ook automatisch veranderingen in de autonomie van de professie; dus niet omdat de 
medische beroepsgroep van strategie verandert of omdat de medische techniek dat 
vraagt, maar omdat het beleid van de overheid anders wordt, zoals het gereguleerde 
kostenbeheersingsbeleid van de jaren zeventig, het marktgerichte beheersingsbeleid in 
de jaren tachtig en negentig en het huidige beleid gericht op integratie van specialisten 
in de organisatie. Deze veranderingen hebben volgens Johnson de potentie de grenzen 
tussen professies te herdefiniëren, alsook de relaties binnen de professie en tussen de 
medische professie en patiënten. Gelet op de veranderingen die zich de afgelopen jaren 
in het beleid van de overheid voordoen, is volgens Johnson een herconceptualisering 
van de verhouding tussen overheid en medische professie nodig; de uitkomst daarvan 
hangt niet af van de bijzondere kennis van de professie maar wordt vooral door het 
politieke proces bepaald. Als de doelen van de overheid veranderen, veranderen ook de 
grenzen van de politiek en daarmee de grenzen van de zeggenschap van professies. 
Autonomie is dan ook altijd contingent. Professies zijn volgens Johnson sleutel
figuren in het besturen van moderne staten en ontlenen aan de relatie met de overheid 
hun macht. In tegenstelling tot de opvattingen van de klassieke professietheoretici is 
macht in de ogen van Foucault en Johnson geen eigenschap van een subject maar een 
sociale spanningsrelatie en kan de macht van de medische professie dus ook niet 
worden gereduceerd tot een mindere of proletarische status. 

Met betrekking tot de invloed van de overheid op het handelen van de professie stelt 
Light (1991, 1995) dat medische professie en overheid in een staat van 'countervailing 
power' verkeren; beide hebben elkaar nodig en beide staan in een symbiotische relatie 
tot patiënten, verzekeraars en ziekenhuismanagement. De levering van geneeskundige 
diensten vindt plaats in een politieke, economische en sociale arena, een strijdtoneel, 
waarin in het beste geval een situatie heerst van conflicten in evenwicht, aldus de 
auteur. Alle partijen hebben gelegitimeerde doelen en waarden die niet altijd bij elkaar 
passen of congruent zijn aan elkaar, die in de loop van de tijd veranderen, zich 
ontwikkelen, en aanleiding kunnen geven tot schermutselingen of ernstige gevechten. 
Volgens Light is het een misvatting van Freidson te denken dat de technische 
autonomie van de professies onaangetast blijft door een veranderende visie van de 
overheid op professies. Budgettering en de regels van de overheid beïnvloeden het 
karakter van de technische kern van de medische professie sterk (Light 1995: 29). Deze 
kem wordt gevormd door de controle van de overheid en andere partijen op de professie. 
Veranderingen zoals rationalisering en bureaucratisering maken controle van de 
professie door derden beter mogelijk met als gevolg dat de autonomie van de professie 
ter discussie komt te staan. De veranderingen vertegenwoordigen een "...shift from 
protected professionalism to contracted professionalism, from autonomy and authority 
to accountability and performance, with managers in a pivotal middle position." (Light 
1995: 31). 
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Verschuiving van institutionele functie 

Ten slotte kan wat betreft de alternatieve visies op de veranderingen in de rol en positie 
van de medische professie de visie van Abbott (1988, 1991) worden genoemd. 
Professies belichamen volgens deze auteur een van de vormen waarin de maatschappij 
kennis en expertise gebruikt en instandhoudt. Professies zijn in deze zin de 
institutionalisering van kennis in individuen. Meestal betreft het de esoterische en 
intellectuele aspecten van expertkennis en leidt professionele kennis volgens Abbott 
tot een soort semi-monopolie over cultureel kapitaal. Andere vormen van de 
institutionalisering van kennis zijn bureaucratieën en de zogenaamde 'commodities'. 
Een bureaucratie is de inbedding of institutionalisering van kennis in een systeem van 
rationele werkverdeling; commodities vormen de materiële kant van het 
institutionaliseringssysteem en belichamen kennis in de vorm van formulieren, 
apparaten, computers of boeken. Bij bureaucratieën gaat het om de toepassing van 
kennis op grote schaal, meestal routinekennis en de wat meer complexe kennis. 
Commodities bevatten meestal alleen de routinematige kant van de expertise. (22) 

Het uitgangspunt van Abbott is dat instituties multifunctioneel zijn, dat wil zeggen 
voorzien in meer functies, en dat de functies van instituties in de loop van de tijd 
kunnen veranderen. Door de ontwikkeling van expertise ontstaat er aan de onderkant 
van de expertmarkt meer routinekennis. Deze kennis wordt door commodities 
beschikbaar gesteld voor grote delen van de maatschappij. De secundaire functies van 
commodities, zoals het verminderen van de afhankelijkheid van de maatschappij van 
experts, het verhogen van het algemene kennisniveau en het verbeteren van de 
productiviteit winnen hierdoor aan belang. Een dergelijke verschuiving in de 
toepassing van expertkennis vindt ook in bureaucratieën plaats. Op grote schaal en met 
meer schaalvoordelen kan de routinematige en zelfs meer complexe kennis van de 
professionals worden aangewend. Van de meer complexe kennis van professionals 
blijven ook organisaties echter afhankelijk. 

Wat betreft de verschuivingenin de institutionele functies van professies is volgens 
Abbott (1991) de grotere invloed van organisaties en de grotere inbedding van de 
professie in de bureaucratische organisatie van belang. Ook al omdat professionals in 
toenemende mate afhankelijk van de organisatie zijn geworden. Voor de medische 
professie betekent dit dat er waarschijnlijk een kleine elitegroep ontstaat die nog de 
kenmerken draagt van de oude professie: macht, autonomie en zelfregulatie. Deze elite 
zorgt voor de standaarden in de beroepsuitoefening, ontwikkelt nieuwe toepassingen en 
bepaalt de regels en procedures. De niet tot de elitegroep behorende professionals zullen 
niet deprofessionaliseren volgens Abbott. Wel zullen zij wat betreft hun status 
opschuiven in de richting van de status van 'ingenieurs': meer los georganiseerd, met 
een minder sterke identiteit en met minder macht. "Engineering testifies that 
professionalism -in the broad sense of institutionalizing expertise in individuals rather 
than in organizational structure itself- survives reasonably well within powerful 
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organizations. That it takes new forms within those organizations is, then, the trend 
that must be understood." (Abbott 1991: 32). 

Professies zullen volgens Abbott zeker niet verdwijnen of in aanzien verminderen 
omdat zij ook nog een andere centrale functie vervullen: die van sociale mobiliteit. 
Met hun complexe en sophisticated kennis voorzien professies in een zekere en relatief 
onafhankelijke carrière. Professies hebben als geen ander beroep de zekerheid dat de 
maatschappij op de kennis die ze voortbrengen drijft. Daardoor hebben zij ook als geen 
ander beroep de zekerheid van mobiliteit en de zekerheid van een zelfstandige en een 
naar verhouding goed beloonde werkkring, zowel wat status als wat inkomen betreft. 
Ook al schuift de professie richting nieuwe statusvormen. Van groot belang hierbij is 
volgens Abbott dat de leden van de beroepsgroep solidair met elkaar blijven en 
eensgezind naar buiten treden. Gelet op de grotere organisatorische inbedding van de 
professie is onafhankelijkheid van de werkgever een belangrijke bron van solidariteit. 
Deze onafhankelijkheid ligt met name in beroepsmatig gebaseerde carrièrepatronen, in 
vrije opleiding en training en in een door de beroepsgroep bepaalde hiërarchie die 
onafhankelijk is van de hiërarchie van de organisatie. De specifieke groepen 
waarbinnen de leden van de beroepsgroep zich verenigen moeten niet de positie van de 
algemene vereniging verzwakken: de strijd tussen de verschillende belangen van de 
verschillende deelgroepen van de professie over de posities in de beroepsgroep en de 
organisatie zal dan ook intern moeten worden opgelost. Conform de ideeën van 
Freidson voorspelt ook Abbott dat er binnen de beroepsgroep een kleine elite zal 
ontstaan op het gebied van de ontwikkeling van beleid in de organisatie en de inhoud 
van het vak. Daarnaast zal de grote massa van specialisten opschuiven in de richting 
van het professiepatroon van ingenieurs: met minder identiteit, minder macht maar nog 
steeds een zeer onafhankelijke positie en een in verhouding hoge status, goed inkomen 
en een goed opwaarts mobiliteitspatroon. 

3.4 Conclusies 

De verschillende visies op de toekomst van professies in het algemeen en de medische 
professie in het bijzonder overziende kan worden geconstateerd dat alle auteurs het er 
over eens zijn dat er zich fundamentele veranderingen in de beroepsgroep van 
specialisten voordoen. Over de richting van deze veranderingen en de betekenis daarvan 
voor de rol en status van de professie zijn de opvattingen minder eensgezind; sommige 
auteurs, waaronder Haug en McKinlay, voorspellen een groot statusverlies van de 
medische professie, anderen, waarvan vooral Freidson een belangrijke vertegenwoor
diger is, denken dat het statusverlies van de professie beperkt blijft en dat de professie 
in de kern van haar positie haar autonomie en haar vooraanstaande positie behoudt. Een 
derde groep schat de veranderingen in de medische professie niet als status- of 
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autonomieverlies in maar als veranderingen in het reproducerend vermogen van de 
professie. Deze auteurs benadrukken de relatie tussen de professie en de heersende 
politieke, sociale en economische elite en tussen de professie en de staat. De toekomst 
van de professie hangt in deze opvatting af van het vermögen van de medische 
professie in te spelen op veranderingen in de ideologie en de belangen van de heersende 
elite en op de veranderingen in de doelen en de programma's van de overheid. Waar de 
visies het voor het merendeel over eens zijn, is de toenemende organisatorische 
inbedding van de professie, en een groot aantal auteurs voorspelt dat de beroepsgroep 
zich opdeelt in verschillende strata of sociale rangen met verschillen in rol en positie: 
een stratum voor een kleine groep bestaande uit een kenniselite en een managemen-
telite die de standaarden en de regels en procedures voor de beroepsgroep en de 
beroepsuitoefening vaststelt, en een stratum bestaande uit de grote massa van 
specialisten die de regels en voorschriften van de elites uitvoert. De nieuwe 
rolverwachtingen die aan specialisten sinds de rapporten over managementparticipatie 
worden gesteld, kunnen in deze ontwikkeling worden gepositioneerd. De noodzaak van 
een grotere betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid van specialisten bij en voor de 
organisatie is een uiting van de voortschrijdende inbedding van de professie in de 
organisatie. Beide rolverwachtingen zijn ook de voorboden van veranderingen in de 
beroepsgroep. Veel van de toekomst van de professie zal afhangen van de ontwikkelin
gen die zich op dit gebied voordoen. Of de massa van de specialisten zich daarbij 
beweegt in de richting van het carrièrepatroon van ingenieurs, hoog maar wel sterk 
ingepast in de organisatie, zoals Abbott voorspelt, is een vraag evenals het antwoord 
op de veronderstelling van Freidson dat de elites handelen in het belang van de status 
van de professie als geheel en hun doelen, belangen en betrokkenheden afstemmen op 
de professionele dominantie van de beroepsgroep. Voor de grote massa van specialisten 
wordt hierbij een perspectief op een beroepsmatig gedefinieerde carrière in de 
organisatie van belang. Met grote waarschijnlijkheid hangt de toekomst van de 
professie ook af van de mate waarin de beroepsgroep een kostenbewustzijn weet in te 
bouwen in de beroepspraktijk en weet te handelen volgens de meer bedrijfsmatig 
geïnspireerde ideologie van de heersende klasse: met als parameters effectiviteit, 
efficiency en kwaliteit, en met een service-ethiek die daaraan is aangepast. Voorts is 
voor de status en positie van de beroepsgroep als geheel het bewaren van de interne 
cohesie en de onderlinge solidariteit van levensbelang; en in dit opzicht geldt zeker ook 
het voorkomen van een overaanbod aan specialisten op de arbeidsmarkt. Als het waar 
is, zoals Freidson beweert, dat de toekomst van de geneeskunst als professie bepaald 
wordt door de keuzes van de nieuwe elites, dan is het de moeite waard de professionele 
identiteit en de achtergronden van degenen die deze posities ambiëren te onderzoeken 
(Hafferty & Wolinsky 1991). 

Vervolg 
In de hoofdstukken twee en drie hebben wij de achtergronden van de probleemstelling 
geschetst. In de volgende hoofdstukken richten wij ons op de uitwerking van de 
probleemstelling in theoretisch gemotiveerde en empirisch meetbare begrippen en 
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relaties In hoofdstuk vier lichten wij daartoe de conceptualisenng en het theoretisch 
model van het onderzoek toe Hierin staan de theorie van de rolonentaties van 
professionals m organisaties en de begnppen oriëntatie op de professierol, oriëntatie op 
de organisatierol en oriëntatie op de managementrol centraal De keuze voor deze 
theone en begnppen wordt ingegeven door het feit dat de klassieke rol van de medische 
professie onder druk staat en het streven naar managementparticipatie vraagt om kennis 
over de wijze waarop specialisten zich oriënteren op een rol in de organisatie in het 
algemeen en het management van het ziekenhuis in het bijzonder In het vijfde 
hoofdstuk volgen de onderzoeksopzet, de dataverzameling en de resultaten van de 
schaalconstructies en de eerste enkelvoudige analyses van het onderzoek 

Noten (hoofdstuk 3) 

1 Aan het ontstaan van professies heeft volgens Burrage met name de kerk (paradoxaal genoeg) 

bijgedragen door het stellen van opleidingseisen en standaarden voor gedrag aan de eerste 

professionals de canomsten (1990 17) 

2 Een beroep is volgens De Jager & Mok (1989) een samenhangend geheel van arbeidstaken en 
arbeidsomstandigheden dat een aantal mensen tegenover anderen beschouwt als hun domein 

3 In het onderscheid dat Hall (1968) in de kenmerken maakt neemt autonomie zowel een positie in de 
structurele set als in de culturele set van kenmerken in De structurele betekenis van autonomie 
verwijst naar de elementen zelfregulatie en controle en ook naar de bescherming van het beroep tegen 
met-gekwalificeerde beroepsbeoefenaren Cultureel houdt autonomie de beslissingsvrijheid in de 
uitoefening van het beroep in 

4 Wat het eerste betreft moet worden opgemerkt dat er weliswaar objectieve kenmerken van 
professies te formuleren zijn maar dat de meting van de professionele status en de bepaling van de 
mate van professionalisering empirische problemen met zich meebrengen De vraag is vooral op welk 
moment een beroep een professie is als het op alle kenmerken 100 procent scoort? En wat met 
beroepen die op bijna alle kenmerken hoog scoren maar op één kenmerk relatief laag Of bij de 
verticale weg tot professionalisering wanneer is het moment gekomen dat gezegd kan worden dat een 
beroep van het ene kenmerk voldoende bezit en naar het volgende kenmerk over kan stappen' 

5 Zoals in het vorige hoofdstuk vermeld is de medisch specialistische professie echter met in staat 
gebleken een overaanbod op de arbeidsmarkt voor specialisten in de jaren zeventig en tachtig te 
voorkomen Hieraan is volgens ons het inadequaat reageren van de professie op verandenngen in het 
overheidsbeleid debet Deels heeft dit te maken met het onvoldoende inschatten door de specialisten 
van veranderingen in de ideologie van de overheid, deels heeft het te maken met het onderscheid dat 
Freidson maakt in consultatieve en academische professies De machtspositie van specialisten als 
consultatieve professie is naast de steun van de overheid ook afhankelijk van het vertrouwen van het 
publiek in de diensten van de professie Hierdoor zijn specialisten met genoodzaakt snel op 
verandenngen in het beleid van de overheid zelf in te spelen, ZIJ hebben immers ook de mogelijkheid de 
bijzondere deskundigheid van de professie te benadrukken 
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6. Gunz (1980) toont aan dat hoge posities in de organisatie ook door professionals als statusvoller 
worden gezien dan hoge posities in de professie Dit geldt met name voor oudere professionals en 
professionals in loondienst 

7. Specialisten zijn volgens Jonson (1995) in toenemende mate ontevreden over hun carrière

mogelijkheden het carnèrepad in de professie is smal en de meesten bereiken snel de top 

8 Zo toont onderzoek van Gross & Budrys (1991) aan dat artsen/specialisten in een bedreigende 
situatie de verstrekking van productiviteitscijfers door het management met ervaren als beperking 
van hun autonomie, de verstrekking leidde ertoe dat de artsen hun gedrag vrijwillig aan de 
productiviteitsnorm aanpasten Wel gingen ZIJ hierdoor overigens meer ambivalent tegen het 
(medisch) management aankijken 

9. Opgemerkt moet worden dat zowel de deprofessionalisenngsthese als de proletanseringsthese 
ervan uitgaat dat de rol en positie van professies in ieder land hetzelfde zijn Het tegendeel is echter 
waar Ontwikkelingen in professies worden volgens Johnson, Larkm & Saks (1995) en Burrage & 
Torstendahl (1990) sterk nationaal en historisch bepaald In Duitsland is bijvoorbeeld het 
zelfregulerend vermogen van de medische professie de laatste jaren toegenomen en in Amerika heeft 
de professie zich de laatste dertig jaar succesvol aan de veranderende omstandigheden aangepast In 
Nederland lijkt dit laatste ook te hebben plaatsgevonden Wel overeenkomstig tussen de verschillende 
landen en continenten is de sterke positie van de medische beroepsgroep in de beroepenhierarchie en 
ten opzichte van de overheid Ook heeft de beroepsgroep in vrijwel alle (West-Europese) landen de 
laatste decennia te maken gehad met dezelfde ontwikkeling, namelijk de toenemende interventie van 
de overheid om de kosten van de zorg te beheersen Afhankelijk van de situatie, de historische 
verhoudingen en de belangen die staten hebben bij een stabiele gezondheidszorg reageren overheden 
verschillend op economische dreigingen De uitkomst is dan ook het resultaat van een complexe 
interactie tussen historische, sociale, politieke, demografische en culturele factoren 

10 Getuige ook de positie van medisch specialisten in academische ziekenhuizen 

1 1 . Het werk van professionals wordt altijd al gekenmerkt door standaardisering (Mmtzberg 1983a) 
Niet zoals in een bureaucratie op basis van input maar op basis van kennis en vaardigheden en 
collegiale controle 

12 Macdonald (1995) twijfelt er zelfs aan of de veranderingen een serieuze bedreiging voor de rol en 

positie van de professie vormen HIJ vernacht dat de professie zoals voorheen een adequaat antwoord 

zal weten te vinden op de 'bedreigingen' waarmee ze wordt geconfronteerd 

13 Hoewel de medisch specialistische beroepsgroep altijd al mm of meer opgedeeld is geweest in 
prestigieuze en minder prestigieuze groepen, veelal op basis van specialisatie, heeft deze ojxJelmg in 
het verleden het collegiale karakter van de professie met aangetast 

14 Volgens Collins (1990) kunnen professionalisering en deprofessionalisenng tegelijkertijd in een 
beroep plaatsvinden Basis daan/oor is volgens hem de statuswedijver de strijd om de zeggenschap 
over andere groepen in of buiten de professie 

15 Wat betreft de Nederlandse situatie mag er hierop gewezen worden dat de specialistenkwestie van 
rond 1930 al dezelfde karakteristieken had ook toen was de beroepsgroep (van artsen) sterk 
verdeeld en ook toen is het probleem opgelost door een systematische wijze van verdelen van de taken 
en bevoegdheden 
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16. De stratificatie brengt volgens Lorber (1991) ook met zich mee dat vrouwen de lagere 
statusposities zullen gaan bekleden en mannen de hogere zoals coördinator, budgethouder of 
manager 

17. Volgens Gross & Budrys (1991) vergissen artsen zich in de macht van rollen en functies Zo werd 

het artsen uit groepspraktijken in een crisissituatie pas duidelijk dat het beleid van hun 

arts/bestuurder sterk van invloed was op hun dagelijks werk en de beslissingen die ZIJ daarin konden 

nemen Dit betekende dat ZIJ met meer op dezelfde manier in staat waren hun patiënten te helpen 

Vanaf dat moment werd de collega/bestuurder ook met meer als collega gezien 

1Θ. Vijfenzeventig procent van de medici-managers bleek ouder dan 45 jaar te zijn. 

19. De veronderstelling daarbij is dat de invloed van de primaire socialisatie in het beroep bij jonge 

artsen onvoldoende is om tegenwicht te bieden tegen de invloed van de (organisatorische) 

werksituatie 

20. Nodig is dan wel dat het medisch management een eigen 'body of knowledge' weet te verwerven 

dat te onderscheiden is van de bestuurlijke taken van met-medici 

2 1 . Van deze nieuwe rol zal ook de patiënt moeten worden overtuigd wil de publieke claim van de 

professie geloofwaardig blijven Hierin spelen ook de overheid en de politiek een belangrijke rol 

22. Volgens Abbott is wat betreft institutionele vormen een hiërarchie meer productief, een markt 
meer innovatief en leidt een professie tot meer tevredenheid (1991) 
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4 Conceptualisering en 
theoretisch model 

4.1 Inleiding 

De interesse voor professionals als lid van de organisatie dateert van Weber's 
formulering van de principes van een bureaucratie (1947). In de ideaaltypische 
beschrijving van deze organisatievorm zijn kennis en deskundigheid kritische 
succesfactoren voor processen in de organisatie. Weber had echter weinig oog voor de 
mogelijke tegenstellingen tussen de institutionele belangen van professionals als 
leveranciers van kennis en deskundigheid en de belangen van de organisatie bij een 
effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. Opgeleid volgens de normen en waarden van de 
beroepsgroep en voor een groot gedeelte buiten de organisatie, bestaan er volgens vele 
klassieke auteurs fundamentele verschillen tussen de kenmerken van de beroepsrol van 
professionals en de kenmerken van de organisatierol (Ben-David 1958, Hall 1968, 
Scott 1966, Sorensen & Sorensen 1974). Zo zouden organisatieleden met een 
oriëntatie op de professierol status zoeken in de professionele groep, sterk betrokken 
zijn bij de professionele taak en ideologie, en erkenning zoeken bij collega's, zowel in 
als buiten de organisatie. Degenen met een oriëntatie op de organisatie worden volgens 
deze opvatting gekenmerkt door een identificatie met de doelen en waarden van de 
organisatie, een carrière-oriëntatie op het management en een primaire loyaliteit aan de 
organisatie (Goldberg, Baker & Rubenstein 1965: 704). In onderzoek naar de rol en 
positie van professionals in organisaties wordt inderdaad een dergelijke tegenstelling 
gevonden (Gouldner 1957, 1958). Later onderzoek zet echter vraagtekens bij dit 
unidimensionele beeld. Ook gemengde roloriëntaties blijken voor te komen, evenals 
professionals zonder een van beide oriëntaties (Bennis, Berkowitz, Affilo & Malone 
1958, Blau & Scott 1962, Glaser 1963). Bovendien blijken de modellen die uit meer 
dan de klassieke dimensie bestaan beter de oriëntatie van professionals op een rol in de 
organisatie te verklaren, en wordt meer en meer onderkend dat de invloed van de 
structuur en cultuur van de organisatie en de structuur en cultuur van de professie niet 
te verwaarlozen factoren zijn (Tuma & Grimes 1981, Wallace 1995). Het probleem 
van de rol van professionals in organisaties is dus complexer dan de klassieke theorie 
ons op dit punt wil doen geloven. (1) 
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In dit onderzoek willen wij niet nagaan in hoeverre de unidimensionele danwei de 
multidimensionele benadering betere oplossingen bieden voor de verklaring van de 
roloriëntaties van professionals in organisaties. Wij hebben in dit onderzoek niet de 
bedoeling de dimensionaliteit van het roloriëntatiemodel te onderzoeken maar de 
specifieke roloriëntaties van medisch specialisten in algemene en academische 
ziekenhuizen in Nederland. Hierin nemen de begrippen oriëntatie op de professierol, 
oriëntatie op de organisatierol en oriëntatie op een managementtaak een belangrijke 
plaats in. Wel gaan wij in op de aanbeveling uit de roloriëntatietheorie (Tuma & 
Grimes 1981) om meer samenhang aan te brengen in de dimensies van het 
roloriëntatieconstruct en komen wij tegemoet aan de kritiek van Grimes & Berger 
(1970) en Tuma & Grimes (1981) dat er in de roloriëntatietheorie relatief veel aandacht 
is geschonken aan het identificeren van de dimensies van het construct en vrij weinig 
aan het opsporen van degenen die op deze dimensies een bijzondere positie innemen. 

Voor de conceptualisering en de opbouw van het theoretisch model sluiten wij aan op 
de meerdimensionele benadering van Tuma & Grimes (1981). De keuze voor dit model 
hangt samen met de stand van zaken op dit theoriegebied: het is het meest uitgewerkte 
model en biedt goede aanzetten voor verder onderzoek. Daarnaast maken wij ook 
gebruik van bevindingen uit de 'organizational commitment'-theorie (Porter, Steers, 
Mowday & Boulian 1974, Meyer & Allen 1984, Allen & Meyer 1990, Mathieu & 
Zajac 1990) vanwege de conceptuele overlapping met de theorie van de roloriëntaties 
van professionals in organisaties en omdat in het theoriegebied van de organisationele 
binding de invloed van antecederende variabelen meer uitgebreid is onderzocht. Verder 
richt het onderzoek zich niet alleen op de roloriëntaties van specialisten in het 
ziekenhuis in het algemeen maar plaatst het onderzoek deze oriëntaties ook in het kader 
van het streven naar managementparticipatie. Daarom vullen wij de dimensies van 
Tuma & Grimes tevens aan met de voornaamste bevindingen uit de experimenten die 
in een vijftal ziekenhuizen naar de participatie van specialisten in de organisatie zijn 
gedaan (NZi 1993). 

Wij beginnen dit hoofdstuk met een korte beschrijving van het rolbegrip. Daarna 
behandelen wij het model van Tuma & Grimes en beschrijven en motiveren wij het 
theoretisch model met de centrale hypothesen. Tot slot van dit hoofdstuk vullen wij dit 
model aan met de hypothesen die wij uit de verkenning naar de antecedenten van de 
roloriëntaties van professionals in organisaties hebben afgeleid. 

4.2 Rollen en posities 

Wat is een rol? In het antwoord op deze vraag kunnen twee hoofdstromingen worden 
onderscheiden. Een die de nadruk legt op de sociale structuur waarin het rolbegrip is 
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ingebed en een andere stroming, waarin de nadruk ligt op de interactie waarbinnen een 
rol wordt vormgegeven. De eerste benadering wordt de structureel functionalistische 
zienswijze genoemd, de tweede de interactionistische rolbenadering. 

Structureel-functionalistische benadering 
In de structureel-functionalistische roltheorie maken rol en positie beide onderdeel uit 
van een stelsel van sociale normen. In navolging van Linton (1936) omschrijft 
Parsons (1951) dit stelsel als een van de omgeving te onderscheiden geheel van op 
elkaar afgestemde handelingen van twee of meer individuen, die zich in hun 
handelingen laten leiden door normatieve opvattingen en verwachtingen. De 
samenleving wordt in deze opvatting beschouwd als een sociaal systeem opgebouwd 
uit onderling samenhangende posities waarin iedere positie ten opzichte van andere 
posities is vastgelegd. Rollen en posities vervullen in dit systeem de functie van 
bemiddelaars waardoor het voor het systeem mogelijk wordt doeleinden te 
verwezenlijken. Het begrip rol verwijst naar het gedrag dat wordt verwacht van een 
persoon in een bepaalde positie en is voor ieder die deze positie bekleedt hetzelfde. Het 
begrip sociale positie geeft de plaats van een persoon of een groep van personen ten 
opzichte van andere personen of groep van personen in het systeem aan. Deze positie 
kan worden toegewezen, zoals de positie van vrouw, zus of moeder, of kan worden 
verworven zoals de positie van chef, werknemer of arts. De rol is dus de min of meer 
bindende normatieve verwachting over het gedrag van een persoon in een bepaalde 
positie in het sociale systeem. Datgene wat een individu volgens tenminste één ander 
in een bepaalde rolsituatie behoort te doen, wordt de rolverwachting genoemd. Dat wat 
een individu volgens zichzelf in een bepaalde situatie moet doen, heet de rolopvatting. 
Status, een begrip dat nauw verwant is aan rol en positie, is de aan de positie 
gekoppelde maatschappelijke waardering voor de rol. 

In de structureel-functionalistische benadering wordt ook een onderscheid gemaakt 
tussen rollenset en positieset. Een rollenset is een complex van rollen bestaande uit 
het geheel van verwachtingen die personen met onderling verschillende posities hebben 
over het gedrag van de bekleder van een positie. Zo wordt een medisch specialist in het 
ziekenhuis in zijn positie als behandelend arts geconfronteerd met de rolverwachtingen 
van patiënten, van de familie van patiënten, van verpleegkundigen, van paramedisch 
personeel en van bijvoorbeeld collega's. Wanneer de normen en verwachtingen van de 
verschillende rollen behorende bij één positie met elkaar op gespannen voet staan, 
spreekt men van een 'intern rolconflict'. Zo kunnen de verwachtingen gesteld aan 
medisch specialisten als behandelend arts strijdig zijn met elkaar wanneer patiënten 
verwachten dat specialisten kiezen voor een optimale behandeling, ongeacht de kosten 
die daaraan zijn verbonden, terwijl vanuit de organisatie en de ziektekostenverzekeraars 
aan de specialisten de verwachting wordt gesteld in hun keuzen ook kostenoverwegin
gen te betrekken. Of kunnen normen gesteld aan medisch specialisten als onderzoeker 
met elkaar in botsing komen wanneer in het geval van zeldzame ziekten vanuit de 
beroepsgroep de norm geldt dat artsen altijd moeten handelen in het belang van de 
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patiënt, terwijl vanuit de marktpartij, die het onderzoek financiert, de norm van 
rentabiliteit wordt gesteld of, een andere mogelijkheid, vanuit publicatiedwang artsen 
worden gedwongen aan een potentieel beter 'scorend' onderzoek te beginnen. 

Een positieset is het geheel van verschillende posities verenigd in één persoon. Te 
denken valt aan een specialist die lid is van een maatschap en daarnaast voorzitter is 
van de medische staf. Een positieset leidt bij conflicterende normen en verwachtingen 
ook tot een rolconflict, maar omdat hier sprake is van een conflict tussen rollen die 
behoren bij verschillende posities, wordt deze vorm 'extern rolconflict' genoemd. Zo 
kan de rol van medisch specialist als beoefenaar van de medische wetenschap op 
gespannen voet slaan met de rol van deze specialist als lid van de ziekenhuisor
ganisatie, omdat in de eerste rol een beroep wordt gedaan op autonomie en in de tweede 
rol juist op onderschikking aan of inschikking in de hiërarchische structuur van de 
organisatie. Of kunnen de eisen gesteld aan de positie van lid van een maatschap voor 
een specialist strijdig zijn aan de normen en verwachtingen gesteld aan de positie van 
deze specialist als voorzitter van de medische staf, omdat de belangen van de maatschap 
niet altijd stroken met de belangen van het collectief van maatschappen. Ten slotte kan 
over de structureel-functionalistische rolopvatting worden opgemerkt dat in deze 
benadering voor persoonlijke behoeften en verlangens van individuen weinig plaats is 
(Ter Heine, Visser & van de Vliert 1983): deze vallen met de behoeften van het sociale 
systeem samen, zoals Parsons (1951) veronderstelt, of zijn daarmee in strijd en worden 
door de samenleving onderdrukt, zoals Dahrendorf stelt (1959). 

Interactionistische benadering 
In de interactionistische roltheorie dienen rollen op de eerste plaats een persoonlijk 
doel. Ze zijn er om individuele doelen, zoals behoeften en verlangens, in overeen
stemming te brengen met de doelen van het sociale systeem. De roldrager kan 
afhankelijk van de situatie, en in interactie met de ander, een rol zelf vorm en inhoud 
geven. Ook in deze benadering maken normatieve opvattingen en verwachtingen deel 
uit van de rolsituatie maar deze worden niet, zoals in de structurele benadering, als 
voorgeschreven en bepalend voor het gedrag beschouwd. Normatieve opvattingen en 
verwachtingen zijn aanwezig in de fase voorafgaand aan de interactie maar worden 
vervolgens in de interactiefase geïnterpreteerd en geherdefinieerd (Siegerist 1979). Het 
rolgedrag wordt in deze visie afhankelijk gesteld van zowel de voorgeschreven definitie 
van de situatie als van de interpretatie van de situatie in het interactieproces zelf. 

Rolgedrag komt in de interactionistische opvatting tot stand via processen van 'role-
taking', 'role-playing' en 'role-making'. Role-taking is een proces dat volgens de 
grondlegger van dit begrip (Mead 1934) verwijst naar het waarnemen en internaliseren 
van bij anderen aanwezige informatie over het rolgedrag dat wordt verwacht. Het 
rolgedrag is weliswaar voorgeschreven maar wordt niet van buitenaf opgelegd. Het 
individu bepaalt zelf of hij of zij zich de bij anderen aanwezige rolinformatie eigen 
maakt. Role-playing heeft te maken met de veranderlijkheid en spontaniteit in iemands 
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rolgedrag (Moreno 1953). Primair gaat het hier om de eigen gedragingen en de 
veranderingen daarvan in het rolrelatie. Het individu heeft de mogelijkheid het rolgedrag 
te veranderen, ermee te spelen, afhankelijk van de situatie en de interpretatie van de 
situatie. Role-making, een begrip van Tumer (1962), heeft betrekking op het 
vermogen van roldragers om de eigen rol te definiëren en aan degenen met 
rolverwachtingen min of meer dwingende normatieve verwachtingen op te leggen. Met 
name moet hierbij gedacht worden aan beroepsrollen met een hoge status zoals de rol 
van medisch specialisten in het ziekenhuis. In een onderzoek naar de wijze waarop 
professioneel georiënteerde leden van een universitaire organisatie hun rol definiëren 
vond Haga dat, in tegenstelling tot het vaste rolmodel, voor professionals het 
definiëren van de werkrol meer een proces van role-making dan role-taking was (1974). 
Onderzoekers en docenten bleken in staat het gedrag dat van hen werd verwacht mede 
vorm te geven. Bovendien kwam uit dit onderzoek naar voren dat een professionele 
oriëntatie ook leidt tot het definiëren van de rolverwachtingen van hoger geplaatsten. 
Onderzoekers en docenten bleken ook de verwachtingen die het management van hen 
had te kunnen beïnvloeden. Op deze wijze bekeken zijn medisch specialisten dus geen 
passieve slachtoffers van veranderingen in de ziekenhuisorganisatie maar zijn zij bij 
uitstek werknemers die zelf vorm en inhoud aan hun nieuwe rol of veranderingen in 
hun rol in het ziekenhuis kunnen geven. 

4.3 De roloriëntaties van professionals in organisaties 

In 1981 verschijnt er een artikel van Tuma & Grimes waarin de bestaande ideeën over 
de roloriëntaties van professionals in organisaties worden beschreven in termen van 
verschillende dimensies. De dimensies weerspiegelen de ontwikkeling van het 
roloriëntatiebegrip van een unidimensioneel statisch naar een multidimensioneel en 
dynamisch concept. Niet een eendimensionele benadering maar een meerdimensionele 
benadering zou een meer adequate beschrijving geven van de oriëntaties van 
professionals op een rol in de organisatie. Bovendien menen de auteurs dat de 
organisatorische en professionele setting waarbinnen professionals functioneren, zoals 
het type ziekenhuis, het type specialisme of de signatuur van het ziekenhuis, van even 
groot belang zijn voor de wijze waarop professionals invulling geven aan hun 
organisationele rol als de individuele opvattingen van professionals daarover. Met deze 
opvatting bouwen Tuma & Grimes voort op de kritiek die sinds de jaren zeventig te 
horen is op het unidimensionele gezichtspunt op het roloriëntatieconstruct. 

Unidimensioneel 
Het meest invloedrijke model van de unidimensionele benadering in de rolori-
ëntaüetheorie is dat van Gouldner geweest (1957,1958). Gouldner baseerde zich hierbij 
op het onderzoek van Merton naar de rol en positie van invloedrijke personen in een 
lokale gemeenschap en hun patronen van invloedsverwerving (1957). In afwijking van 
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Merton gebruikt Gouldner de twee typen roloriëntaties van Merton, de oriëntatie op de 
lokale structuur en de oriëntatie op de bredere maatschappelijke structuur, niet om 
invloedsoriëntaties in lokale gemeenschappen op te sporen, maar om algemene 
oriëntaties of latente sociale rollen van professionals in formele organisaties te duiden. 
Latente sociale rollen zijn volgens Gouldner sets van verwachtingen van een groep of 
een sociaal systeem ten aanzien van een bepaalde positie die formeel niet zijn 
voorgeschreven, niet volledig zijn geïnstitutionaliseerd of die als niet-relevant voor de 
situatie worden beschouwd. Manifeste sociale rollen zijn het tegenovergestelde: deze 
zijn wel formeel voorgeschreven, wel volledig geïnstitutionaliseerd en worden wel door 
het sociale systeem of de groep als relevant voor de positie beschouwd. Zo is volgens 
Gouldner (1957) de algemene opvatting dat kennis, deskundigheid en ervaring 
belangrijke criteria zijn voor een goede uitoefening van de werknemersrol. 
Collegialiteit, betrokkenheid bij en loyaliteit aan de organisatie worden evenwel 
minstens zo belangrijk gevonden maar spelen in de formele rolverwachtingen geen rol. 
Wat als formele of informele rolverwachting wordt beschouwd is vooral cultureel en 
situationeel bepaald. Zo is in veel landen cultureel voorgeschreven dat ouderen het 
respect van jongeren verdienen, en in maatschappelijk opzicht behoort (of behoorde) 
deze verwachting tot de manifeste sociale rol van 'oudere'. Echter in organisaties is de 
rol van 'oudere' een latente sociale rol. In deze situatie wordt in het algemeen de rol 
van werknemer als meer relevant gezien. 

De latente sociale rol van professionals in organisaties bestaat volgens Gouldner uit 
drie concepten: (a) loyaliteit aan de organisatie, (b) betrokkenheid bij gespecialiseerde 
of professionele vaardigheden en (c) de oriëntatie op een inteme of exteme referentie
groep. Onder loyaliteit wordt door de auteur de mate waarin individuen betrokken zijn 
bij en trouw zijn aan de organisatie verstaan, ook wel omschreven als de wens bij de 
organisatie te blijven (1957: 305). Betrokkenheid bij professionele vaardigheden wordt 
omschreven als de mate waarin individuen zijn gebonden aan hun professionele 
vaardigheden en rol (1957: 304). De oriëntatie op een referentiegroep verwijst naar de 
mate waarin professionals zijn gericht op de normen en waarden van groepen in of 
buiten de organisatie (1957: 303). Gouldner beschouwde deze drie variabelen zo sterk 
met elkaar verbonden dat ze samen een enkelvoudige dimensie vormen. Het ene 
uiteinde van de dimensie wordt gekenmerkt door een zwakke loyaliteit aan de 
organisatie, een sterke betrokkenheid bij professionele vaardigheden en rol en een 
gerichtheid op een externe referentiegroep. Gouldner noemt dit een cosmopolitische 
oriëntatie. Het andere uiteinde van de dimensie wordt gevormd door een sterke 
organisationele loyaliteit, een oriëntatie op een interne referentiegroep en een geringe 
betrokkenheid bij professionele vaardigheden en rol en wordt een lokalistische 
oriëntatie genoemd. (2) Vooral aan het criterium loyaliteit wordt door Gouldner een 
sterk onderscheidend vermogen toegekend. Zo leidt een sterke loyaliteit aan de 
organisatie ertoe dat mensen eerder bereid zijn hun betrokkenheid bij de professionele 
taak te beperken en zich te richten op de organisatie, aldus de auteur. 
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Dimensionaliteitsvraag 
De conceptualisering van Gouldner vindt veel navolging, al dan niet aangevuld met 
nieuwe variabelen, hoewel aan de vooronderstelling van unidimensionaliteit wordt 
getwijfeld. Bennis et al. (1958), Blau & Scott (1962), Glaser (1963), Goldberg et al. 
(1965) en Friedlander (1971) concluderen in dit kader dat het unidimensionele concept 
modificatie behoeft. Volgens deze auteurs moet niet één dimensie in de roloriëntaties 
van professionals onderscheiden worden maar moeten dat er twee zijn: een dimensie 
verwijzende naar een cosmopolitische of professionele oriëntatie en de andere naar een 
lokalistische of organisationele roloriëntatie. De twee dimensies worden door sommige 
auteurs gezien als de dimensies van een viervoudige typologie waarin naast de twee 
pure oriëntaties ook een gemengde en een indifferente oriëntatie tot de mogelijkheden 
behoren (Blau & Scott 1962, Goldberg 1976). Anderen interpreteren ze als zelfstandige 
variabelen die negatief aan elkaar zijn gecorreleerd (Glaser 1963, Goldberg et al. 
1965). 

Zo wordt in het onderzoek van Bennis et al. (1958) onder verpleegkundigen in 
ziekenhuizen, in tegenstelling tot de verwachtingen, gevonden dat op het beroep 
georiënteerde verpleegkundigen een sterke loyaliteit hebben aan de eigen groep maar 
tevens sterk zijn gericht op de organisatie. Voor een deel verklaren de auteurs dit uit 
het verschil in ziekenhuisorganisaties en organisaties als universiteiten waar de meeste 
onderzoeken op dit gebied zijn gedaan. Voor een ander deel wordt een verklaring 
gezocht in de aard van de beroepsuitoefening van verpleegkundigen die, in tegenstelling 
tot andere beroepsbeoefenaren, voor hun carrière sterk afhankelijk van de organisatie 
zijn. In dit kader wijzen Blau & Scott (1962) erop dat ook de mogelijkheid om vooruit 
te komen in het beroep de relatie tussen professionele oriëntatie en loyaliteit aan de 
organisatie kan veranderen. Wanneer, zoals bij verpleegkundigen (of medici SvdW), de 
mogelijkheden om vooruit te komen in het beroep, ongeacht het type organisatie, 
beperkt zijn dan is het niet waarschijnlijk dat beroepsbeoefenaren de organisatie snel 
zullen verlaten. In dat geval gaat een professionele oriëntatie samen met een hoge 
loyaliteit aan de organisatie. Wanneer de mogelijkheden om vooruit te komen in het 
beroep echter in andere organisaties wel beter zijn, zal de professioneel ingestelde 
werknemer zich volgens deze auteurs daarop oriënteren. Blau & Scott verwachten dan 
ook dat alleen wanneer de structuur van de organisatie meer dan de structuur van de 
professie de mogelijkheden voor professionals om vooruit te komen in de organisatie 
beperkt, een professionele binding samen zal gaan met een geringe betrokkenheid bij 
de organisatie. (3) 

Ook Glaser (1963) en Goldberg et al. (1965) stellen de unidimensionele benadering van 
Gouldner ter discussie en vinden in hun onderzoek dat er ook een gemengd type 
professional voorkomt: de professional met zowel een organisatorische als een 
professionele oriëntatie. De aanpassing die Glaser voorstelt heeft te maken met de 
institutionele setting waarin professionals werken. Professionals met een gemengde 
oriëntatie komen volgens deze auteur voor in organisaties waarin de doelen van de 
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professie congruent zijn aan de doelen van de organisatie, zoals bijvoorbeeld in het 
geval van fundamenteel onderzoekers werkzaam in een instituut dat op dit type 
onderzoek is gericht. In deze organisaties gaat een sterke betrokkenheid op 
professionele doelen en het nastreven van een professionele carrière samen met een 
oriëntatie op en loyaliteit aan de organisatie. Wanneer echter de doelen van de 
organisatie niet congruent zijn aan die van de professie of in de loop van de tijd 
veranderen dan ontstaan aldus Glaser de enkelvoudige typeringen. Organisaties roepen 
dan bij een professional met een sterke professionele motivatie een professionele 
oriëntatie op. Deze professionals oriënteren zich op de doelen van de professie, zoeken 
erkenning bij collega's, streven een professionele carrière na en vertonen een gebrek 
aan loyaliteit aan en inzet voor de organisatie. Bij een professional met een lage 
professionele motivatie roept een dergelijke situatie het tegenovergestelde gedrag op. 
Een tegenwicht tegen de, waarschijnlijk nogal eens voorkomende, discongruentie van 
doelen vormt volgens Glaser het stimuleren door de organisatie van professioneel 
gedrag. Wat dit laatste aspect betreft wijst Thornton (1970) er op basis van een 
onderzoek op dat een gemengde roloriëntatie afhankelijk is van de mate waarin 
professionals hun positie in de organisatie percipiëren als in overeenstemming met 
hun professionele normen en waarden. Hiermee ondersteunt hij de bevindingen van 
Glaser (1963) en Goldberg et al. (1965). Dit betekent dat organisaties die streven naar 
een grotere betrokkenheid van professionals bij de organisatie niet alleen de 
organisationele doelen en waarden moeten benadrukken maar tegelijkertijd de 
professionele normen en waarden moeten ondersteunen. De aanbeveling van Thornton 
om professionals bij de organisatie te betrekken is dan ook om de professional de 
ruimte te geven professional te zijn. Hiermee wordt voorkomen dat deze or-
ganisatieleden moeten kiezen tussen de loyaliteit aan de organisatie en de loyaliteit aan 
de professie (1970: 425). 

Kritiek 
Hoewel de unidimensionele benadering in later onderzoek wordt aangepast aan de 
empirische bevindingen dat de roloriëntaties afhankelijk zijn van de aard van de 
professie, de mogelijkheden om vooruit te komen in het beroep, de congruentie tussen 
professionele en organisationele doelen en de steun door de organisatie, doen er zich 
volgens Grimes & Berger (1970) toch ernstige problemen met het construct voor. De 
auteurs richten zich met hun kritiek op de ontwikkeling en de toepassing van het 
roloriëntatieconcept en stellen dat er ernstige problemen zijn met het taxonomisch 
perspectief en de operationalisering van het construct. Ook hebben zij kritiek op de 
samenstelling van de steekproeven. Volgens deze auteurs is het construct door 
Gouldner ontworpen om het gedrag van professionals in organisaties te kunnen 
voorspellen. In het onderzoek van Gouldner was het construct een taxonomisch model 
of een inhoudelijk classificatieschema voor latente rollen in organisaties. Dergelijke 
inhoudelijke classificaties leiden echter, volgens Grimes & Berger, snel tot 
semantische verwarring omdat ze meestal niet meer zijn dan nominaal gelabelde 
categorieën die niet gerelateerd zijn aan elkaar en die, door de vele wijzen waarop ze 
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worden geoperationaliseerd, voortdurende aanpassing behoeven. Bovendien wordt door 
een dergelijke benadering de mogelijkheid tot systematische ontwikkeling van het 
construct beperkt. Echte, substantieve, inhoudsclassificaties zijn volgens de auteurs 
dan ook meestal voorbehouden aan een bestaand domein van kennis. 

Ook benadrukken Grimes & Berger twee andere problemen in het roloriëntatie-
onderzoek: de geringe aandacht voor een systematische verkenning van achtergrondfac
toren en de inconsistente opzet van de steekproeven. In veel onderzoek zijn 
steekproeven gebruikt die niet consistent zijn met het model van latente rollen. Dit 
model verklaart latente rolvariaties bij objecten met dezelfde manifeste rol, terwijl veel 
steekproeven die tot dan toe zijn gebruikt objecten met verschillende manifeste rollen 
en verschillen in professionele opleiding bevatten. Dit maakt volgens de auteurs dat 
met de uitkomsten van een aantal onderzoekingen voorzichtig om moet worden gegaan 
omdat in de aard (samenstelling) van de steekproeven het verschil in oriëntaties al zit 
opgesloten. 

Ondanks dat Grimes & Berger serieuze vraagtekens zetten bij de dimensionaliteit van 
het construct en de wijze waarop dit is onderzocht, bevelen zij toch aan het onderzoek 
hiernaar voort te zetten. Zij menen dat het unidimensionele model empirisch niet 
houdbaar is, maar dat ook het multidimensionele model aanpassing behoeft, met name 
in de richting van de derde dimensie, de referentiegroeporiëntatie. Deze dimensie is niet 
alleen afhankelijk van doelcongruentie tussen professie en organisatie maar ook van 
professionele mogelijkheden in de organisatie. Voorts bevelen ze aan minder onderzoek 
te doen naar het construct als manier om organisatieleden te classificeren, maar eerst 
het construct zelf beter theoretisch en empirisch te funderen. Uit het onderzoek dat 
Berger & Grimes (1973) zelf naar het roloriëntatieconstruct uitvoeren komt naar voren 
dat, ondanks hun eerdere kritiek op de empirische houdbaarheid van het model, de 
oorspronkelijke conceptualisering door Gouldner in het onderzoek steun vindt. Zowel 
de dimensies betrokkenheid bij professionele vaardigheden en rol, loyaliteit aan de 
organisatie als de oriëntatie op een referentiegroep, worden als factoren teruggevonden, 
hoewel de laatste dimensie in het onderzoek geen sterke factor blijkt te zijn. 

Meerdimensioneel 
In 1981 zetten Tuma & Grimes de gedachtelijn van Grimes & Berger (1970) en Berger 
& Grimes (1973) om het roloriëntatieconstruct beter theoretische en empirisch te 
funderen voort. Zij omschrijven het roloriëntatiebegrip als de waarden, houdingen en 
verwachtingen van een persoon verbonden aan rollen in organisaties, en werken als 
eerste punt de oriëntatie op een referentiegroep uit. Vraag is volgens de auteurs welke 
referentiegroeporiëntatie moet worden toegedacht aan het gemengde en het indifferente 
roloriëntatietype, en, stellen Tuma & Grimes, wellicht is deze oriëntatie afhankelijk 
van de kenmerken van de professie en de kenmerken van de organisatie. Professies die 
kennis voortbrengen, zoals wetenschappers en onderzoekers, zijn voor een goede 
uitoefening van hun beroep afhankelijk van een levenslange interactie met 
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beroepsgenoten en zullen zich dus eerder en sterker oriënteren op iemand uit de 
professie. Professionals zoals onderwijzers en verpleegkundigen, die vooral de in hun 
beroepsveld ontwikkelde kennis toepassen, zijn veel minder afhankelijk van contacten 
met collega's en kunnen daarom ook een referentiegroeporiëntatie hebben die niet direct 
aan de beroepsgroep is gelieerd. De referentiegroeporiëntatie heeft volgens Tuma & 
Grimes dan ook een eigenstandige betekenis in het construct. Met deze gedachtengang 
bouwen zij voort op eerder in deze richting gegeven aanwijzingen (Blau & Scott 1962, 
Glaser 1963, Piango & Brumbaugh 1974). 

Een andere element dat Tuma & Grimes uitwerken is de dimensionalisering van de 
organisationele roloriëntatie. Empirische studies van onder andere Abrahamson (1965), 
Goldberg et al. (1965) en Berger & Grimes (1973) hebben aanwijzingen opgeleverd dat 
de gerichtheid van professionals op de organisatierol uit meerdere onafhankelijke 
dimensies bestaat. De oriëntatie op de organisatie uit zich volgens de auteurs niet 
alleen in een betrokkenheid bij de doelen van de organisatie maar ook in de intentie bij 
de organisatie te blijven, de loyaliteit aan de organisatie. Deze twee dimensies, waarvan 
de laatste van Gouldner afkomstig is en de eerste aansluiting vindt bij het onderzoek 
naar 'organizational commitment' (Porter et al. 1974, Mowday, Porter & Steers 
1982), zijn volgens de auteurs conceptueel en empirisch onafhankelijk van elkaar. Een 
sterke loyaliteit hoeft nog geen betrokkenheid bij de doelen van de organisatie te geven 
omdat de blijfïntentie ook afhankelijk is van de leeftijd van de beroepsbeoefenaar, de 
kansen op de arbeidsmarkt of de kosten die met het vertrek uit de organisatie gepaard 
gaan. (4) Bovendien raken mensen ook meer betrokken bij de doelen van de organisatie 
wanneer zij er langer werken. Bij kosten moet voorts niet alleen aan materiële zaken 
worden gedacht maar ook aan immateriële, zoals verlies aan sociale contacten of status. 
Gegeven deze bevindingen stellen Tuma & Grimes voor de trouw aan de organisatie als 
aparte oriëntatie in het model op te nemen. Hiermee wordt het roloriëntatiemodel 
uitgebreid tot vier dimensies: oriëntatie op de professionele vaardigheden en waarden 
(professionele betrokkenheid of binding), het ondersteunen van de doelen van de 
organisatie, de loyaliteit aan de organisatie en de oriëntatie op een externe 
referentiegroep. 

Ten slotte voegen de auteurs aan de vier voorafgaande dimensies een vijfde dimensie 
toe: de carrière-oriëntatie van professionals. Deze dimensie wordt omschreven als het 
belang dat wordt gehecht aan vooruitkomen in het algemeen (1981:190). De oriëntatie 
op een carrière is volgens de auteurs niet gebonden aan een externe groep zoals de 
professie of aan de organisatie maar aan een algemene intrinsieke aspiratienorm. In het 
onderzoek van Piango & Brumbaugh verwijzen persoonlijke contacten en de ambitie 
voor een managementtaak al naar deze dimensie (1974) en ook Friedlander (1971) 
merkt evenals Goldberg (1976) op dat de carrière-oriëntatie een criterium is voor de 
organisationele roloriëntatie van professionals. Friedlander voegt daaraan toe dat deze 
oriëntatie ook afhankelijk is van steun door de organisatie: professionals die voor hun 
professionele inspanningen door de organisatie worden beloond met een hogere positie 
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of meer salaris, vertonen een sterkere betrokkenheid bij de organisatie dan professionals 
die voor hun professionele inspanningen minder in carrièretermen worden beloond. 
Ook Reichers (1985), Mathieu & Zajac (1990), Gunz & Gunz (1994) en Wallace 
(1995) constateren dat de mogelijkheid van een carrière in de organisatie de 
betrokkenheid van professionals bij de organisatie verhoogt. Volgens Mathieu & Zajac 
betreft deze relatie zowel de professionele als de organisationele carrière. Goldberg 
(1976) wijst er voorts op dat voor professionals, hoewel hun primaire rol een 
beroepsinhoudelijke is, een functie in het (senior) management van de organisatie toch 
een hoger stadium in de professionele carrière betekent. Enerzijds is dit verschijnsel 
gebaseerd op het feit dat professionals die hun sporen in de professie hebben verdiend 
nogal eens een managementfunctie willen en gaan bekleden. Een verklaring hiervoor 
wordt gezocht in de positionele kenmerken van deze functies. (5) Ook kan het volgens 
Goldberg betekenen dat een managementrol door bekwame professionals wordt 
geaccepteerd om grotere controle over professionele middelen te verwerven. Met name 
in tijden van schaarste of bedreiging van de professionele autonomie en professionele 
status, zoals bij de onderzoeksgroep van onze studie, is het niet onwaarschijnlijk dat 
een dergelijk motief kan meespelen in het ambiëren van een managementtaak. 

Toepassing 
Toepassing door Tuma & Grimes van het multidimensionele model leidt tot de 
bevinding dat de data de veronderstelling van de auteurs steunen. De roloriëntatie van 
professionals in organisaties bestaat uit meer dimensies: professionele betrokkenheid 
(oriëntatie op professionele vaardigheden en waarden), loyaliteit aan de organisatie, 
betrokkenheid bij de doelen van de organisatie, oriëntatie op een (externe) referen
tiegroep en de oriëntatie op vooruitkomen. Wat de relatie tussen de concepten betreft is 
er weinig duidelijkheid. Er blijken positieve maar niet-significante correlaties voor te 
komen tussen de professionele betrokkenheid en de andere vier dimensies. Dit zou 
betekenen dat er geen intrinsiek conflict is tussen de betrokkenheid bij de professie en 
de betrokkenheid van professionals bij bijvoorbeeld de doelen van de organisatie. Wel 
blijken de mate van ondersteuning van de doelen en de mate van loyaliteit aan de 
organisatie significant met de cairière-oriëntatie van de professionals samen te hangen. 
Het positieve teken van de eerste relatie geeft aan dat een sterkere oriëntatie op de 
carrière samengaat met een grotere betrokkenheid van professionals bij de doelen van de 
organisatie; het negatieve teken van de tweede relatie duidt erop dat professionals die 
sterk zijn gericht op een carrière weliswaar sterk de doelen van de organisatie kunnen 
onderschrijven maar de organisatie niet als enige plaats zien om vooruit te komen. 
Tevens geeft het verschillende teken van de twee relaties volgens de auteurs extra steun 
aan de bevinding dat betrokkenheid bij de doelen en loyaliteit aan de organisatie twee 
onderscheiden oriëntaties zijn. 

Opgemerkt moet worden dat Tuma & Grimes empirische ondersteuning voor hun 
stellingen in onderwijsorganisaties hebben onderzocht. Hoewel de professie van 
wetenschapper vergelijkbaar is met die van medicus zijn er ook verschillen. Het 

73 



voornaamste verschil ligt onzes inziens in de mate van afhankelijkheid van de 
organisatie. Hoewel beide professies een lange historie hebben van onafhankelijkheid, 
heeft de inbedding van wetenschappers in de universiteit in sterkere mate plaatsgevon
den dan die van specialisten in het ziekenhuis. Gunz & Gunz (1994) maken in dit 
verband een onderscheid tussen de klassieke professionals zoals artsen en advocaten en 
de nieuwe professionals zoals wetenschappers en ingenieurs. De klassieke professies 
hebben volgens deze auteurs een vrij zelfstandige ontwikkeling doorgemaakt en worden 
gekenmerkt door collegiale controle en een relatief machtige beroepsgroep. De nieuwe 
professies danken hun ontstaan aan de ontwikkeling van techniek en industrie in de laat 
negentiende eeuw en zijn daarom minder onafhankelijk van de organisatie. Ze worden 
gekenmerkt door zogenoemde 'corporated patronage' en hebben ook minder machtige 
beroepsgroepen. Bijgevolg zijn volgens Gunz & Gunz de nieuwe professionals minder 
bestand tegen de druk van de organisatie wanneer de belangen van de professie en de 
organisatie botsen en zal dit conflict in veel gevallen ten gunste van de organisatie 
worden opgelost (1994: 803). (6) 

4.4 Conflict of adaptatie? 

In de theorie over de roloriëntaties van professionals in organisaties neemt de 
conflictthese een belangrijke plaats in. Deze these veronderstelt dat de oriëntatie van 
professionals op het beroep conflicteert met de oriëntatie van deze beroepsbeoefenaren 
op de organisatie, in het bijzonder de bureaucratische organisatie. De normen en 
waarden van de professie, de complexiteit van het werk en vooral de autonomie en de 
status van de professie zouden door de bureaucratische structuur van de organisatie 
worden bedreigd. Zo is de professional relatief autonoom in de uitvoering van en 
controle op zijn taak, bezit hij of zij specifieke kennis en deskundigheid waaraan macht 
wordt ontleend en is hij of zij georiënteerd op de nonnen en waarden van de 
beroepsgroep. Deze kenmerken, zo luidt de klassieke theorie, staan in sterk contrast tot 
de behoeften van de organisatie aan controle over de werkprocessen, aan fonnele macht 
en loyaliteit en aan betrokkenheid bij de organisatie. Deze tegenstellingen, die ook 
worden geduid als het spanningsveld tussen autonomie en controle, tussen 
deskundigheidsmacht en fonnele macht en tussen een externe versus een interne 
normatieve oriëntatie, hebben lange tijd de ideeën over de rol van professionals in 
organisaties beheerst. Professionals werden gezien als organisatieleden die moesten 
kiezen tussen hetzij een binding aan de beroepsgroep, hetzij een binding aan de 
organisatie. In onderzoek naar de rol en positie van professionals in (bureaucratische) 
organisaties wordt inderdaad deze tegenstelling gevonden maar in veel gevallen ook niet 
(Benson 1973, Scott 1982, Davies 1983). Zo blijken senior professionals en 
professionals die sterk professioneel zijn gemotiveerd heel goed in staat te zijn de 
kenmerken van de professierol en de organisatierol te integreren en leidt deze duale 
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betrokkenheid niet tot conflict of behoefte de organisatie te verlaten (Glaser 1963, 
Goldberg 1976, Aranja & Ferris 1984, Gunz & Gunz 1994). (7) 

Deze bevindingen wijzen er volgens verschillende auteurs op dat het conflict tussen 
professie en organisatie niet zo groot of extreem is als wordt verondersteld (Fielding & 
Portwood 1980, Gunz & Gunz 1994, Wallace 1995, Montgomery 1997), vooral in 
relatie tot de kenmerken van de omgeving moeten worden gezien (Tuma & Grimes 
1981, Mintzberg 1983a, 1983b, Bacharach, Bamberger & Conley 1991) of dat het 
conflict zelfs geheel niet bestaat (Davies 1983, Navarro 1988, Johnson 1995). (8) 
Professie en bureaucratie blijken volgens Barley & Tolbert (1990) onderhevig te zijn 
aan processen van wederzijdse beïnvloeding en aanpassing. Zo wees Stinchcombe 
(1959) er in het verleden al op dat professie en bureaucratie deel uitmaken van dezelfde 
vorm van rationeel besturen en vermeldde Hall (1968) dat zelfs een sterk bureaucratis
che structuur het proces van professionalisering niet in de weg hoeft te staan. Alleen 
bij onvoldoende congruentie tussen de kenmerken van de professie en de dominante 
structuur en cultuur van de organisatie zouden er zich problemen voordoen. 

Hoewel er veel onderzoek naar is gedaan, is het volgens McKinlay & Arches (1985) 
nog zeer onduidelijk wat er precies gebeurt met professionals wanneer ze in een 
bureaucratische context komen te werken. Aan de ene kant zijn er onderzoekingen die 
duidelijk aantonen dat de bureaucratische coördinatiemechanismen van regulering, 
formalisering en hiërarchisering de autonomie van professionals aantasten en 
uiteindelijk resulteren in een ondergeschikte positie in de organisatie. Aan de andere 
kant zijn er ook duidelijk empirische bewijzen dat bureaucratische organisaties niet zo 
rigide zijn als de klassieke theorie veronderstelt. Deze onderzoekingen tonen aan dat 
professie en bureaucratie zich aan elkaar aanpassen en dat professionals in 
bureaucratische organisaties de behoefte van de organisatie aan formele regels en 
procedures verminderen en een substantiële hoeveelheid autonomie blijven bezitten 
(Freidson 1982, Derber & Schwartz 1991, Wallace 1995). Volgens Wallace (1995) 
blijken professionals hun roloriëntatie aan veranderende omstandigheden aan te kunnen 
passen en hun werkomgeving zo in te kunnen richten dat zij controle over en 
autonomie in het werk blijven behouden. 

Tuma & Grimes stellen dat de roloriëntaties van professionals niet statisch zijn maar 
veranderlijk en dat deze naar patroon variëren, afhankelijk van de organisationele 
mogelijkheden en de structuur en cultuur van de professie en de organisatie (1981). De 
roloriëntaties van professionals zijn in deze opvatting niet alleen een intra-psychisch 
proces maar ook een door de context geïnitieerd proces. Professionals komen weliswaar 
met bepaalde normen en waarden de organisatie binnen en kunnen de bureaucratische 
structuur als bedreigend ervaren, maar zullen volgens deze auteurs veeleer strategisch 
gedrag dan conflictoproepend gedrag vertonen. Zij zullen proberen de omstandigheden 
zo te veranderen dat zij optimaal kunnen voldoen aan hun professionele rol. Maar ook 
de organisatie is niet overgeleverd aan een onoplosbaar conflict. Zo kan zij al bij de 
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indienstneming van professionals het ontstaan van een conflict minimaliseren door te 
selecteren op houdingen en eigenschappen die passen bij de organisatiestructuur en 
cultuur, dan wel tijdens het dienstverband het gedrag van professionals proberen te 
sturen via positieve of negatieve terugkoppeling. Door bepaald gedrag te stimuleren 
zouden de roloriëntaties van professionals op de organisatie kunnen worden bevorderd. 
De verklaring voor dit fenomeen wordt gezocht in het intra-psychisch gegeven dat 
mensen zoeken naar consistentie tussen houding en gedrag (Reichers 1985). (9) 

McKinlay & Arches (1985) constateren dat in veel studies naar het spanningsveld 
tussen professie en organisatie een nogal rigide (Weberiaanse) opvatting over 
bureaucratie wordt gehanteerd. Zij veronderstellen dat de oplossing voor de 
tegengestelde visies op de verhouding tussen professie en organisatie wellicht hierin 
zou kunnen liggen dat alleen in een volledig ontwikkelde, in Weberiaanse termen 
gedefinieerde, bureaucratie de organisatie een nadelige invloed heeft op de rol en positie 
van professionals. Zij wijzen er tevens op dat een deel van het probleem ook zou 
kunnen voortkomen uit de perceptie van de beroepsgroep zelf van het 'probleem'. Het 
naar voren brengen van een mogelijk verlies aan autonomie of zelfregulatie is in deze 
opvatting een middel in de strijd om de zeggenschap over de middelen die zich in alle 
organisaties en tussen alle partijen voordoen. Professionals onderscheiden zich hierbij 
niet van andere partijen in een organisatie die streven naar status en macht (Navarro 
1988, Hafferty & Wolinsky 1991, McKinlay & Arches 1985, Van der Krogt 1981). 

Omdat er nog weinig duidelijkheid is over de relatie tussen de beroepsrol en de 
organisatierol van professionals in organisaties, gaan wij er in dit onderzoek van uit 
dat deze rollen voor medisch specialisten anno 1994/1995 in essentie tegengesteld zijn 
aan elkaar. Dit ondanks de mogelijk wederzijdse aanpassing tussen professie en 
organisatie maar wellicht ook vanwege deze 'aanpassing'; omdat dit adaptief gedrag 
strategisch gemotiveerd gedrag kan zijn en kan strekken tot het behouden dan wel 
verkrijgen van een zo optimaal mogelijke positie. In dit onderzoek gaan wij ervan uit 
dat wij te maken hebben met partijen die weliswaar in toenemende mate afhankelijk 
van elkaar zijn geworden maar die beide ook streven naar controle over werk en 
werkomstandigheden. Medisch specialisten en organisatie(management) zijn gebaat bij 
samenwerking; beide partijen willen ook een zo onafhankelijk mogelijke positie. Een 
andere reden voor de keuze voor de klassieke these is gelegen in de aard van het 
onderzoek. Het probleemverkennend en beschrijvend karakter ervan brengt ons op de 
vraag in hoeverre de conflictthese bij de aanvang van de nieuwe eeuw nog opgaat. 
Mocht uit het onderzoek blijken dat de oriëntatie door de specialisten op de beroepsrol 
en de organisatierol niet tegengesteld zijn aan elkaar, dan kunnen we daaruit voorlopig 
concluderen dat medisch specialisten volgens de klassieke theorie kennelijk in staat 
zijn geweest de verwachtingen van de beroepsrol en de organisatierol met elkaar in 
overeenstemming te brengen. Overigens wil dit niet zeggen dat specialisten daarmee 
ook hun speciale status en autonomie hebben ingeleverd. 
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4.5 Conceptualisering 

Op basis van de bevindingen uit de theorie stellen wij een voorlopig theoretisch model 
op. Bij het opzetten van dit model sluiten wij aan bij de aanbevelingen van Tuma & 
Grimes (1981) dat de oriëntatie van professionals op een rol in de organisatie 
multidimensioneel is. Tevens komen wij, zoals vermeld, tegemoet aan de 
aanbevelingen uit het onderzoek naar het roloriëntatieconstruct om meer aandacht te 
schenken aan het ontwikkelen van modellen en het bepalen van antecedente factoren. 

Omdat nog weinig bekend is van de relaties tussen de dimensies, zal het in dit 
onderzoek gaan om een eerste opzet voor een theoretisch model. Wij gaan er daarbij 
van uit dat de opvattingen van medisch specialisten over hun professierol van invloed 
is op hun gerichtheid op een rol in de organisatie. Tevens veronderstellen wij dat de 
oriëntatie van specialisten op een specifieke groep in de organisatie, zoals het 
management, verschilt van de gerichtheid van de specialisten op de organisatie als 
geheel. En wij passen waar nodig de dimensies van het construct aan de context van 
het ziekenhuis aan. Omdat dit onderzoek zich niet alleen richt op de roloriëntaties van 
medisch specialisten in het algemeen maar deze oriëntaties ook plaatst in het kader van 
het dragen van medeverantwoordelijkheid in de organisatie, nemen wij de carrière-
oriëntatie van specialisten op het management als gedragsintentionele variabele op. 
Een andere reden daarvoor is dat gedragsintentionele variabelen goede voorspellers van 
het feitelijke (rol)gedrag zijn (Mathieu & Zajac 1990, Cornwall & Grimes 1987, 
Ajzen 1991, Van den Putte 1993). Ten slotte vullen wij de dimensies van het model 
van Tuma & Grimes aan met bevindingen uit de organisationele bindingstheorie en 
met de bevinding uit de participatie-experimenten dat het vertrouwen van specialisten 
in het ziekenhuis een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle managementpar-
ticipatie is (NZi 1993). 

Voor wij overgaan tot het beschrijven van de concepten van het onderzoeksmodel 
willen wij vermelden dat de steekproef van dit onderzoek bestaat uit objecten met 
dezelfde manifeste rol: geregistreerde medisch specialisten werkzaam in algemene en 
academische ziekenhuizen in Nederland. Hiermee komen wij tegemoet aan de kritiek 
van Grimes & Berger (1970) op de veelal gebrekkige steekproeftrekking in relatie tot 
het onderwerp van onderzoek: het opsporen van de latente rolvariaties van professionals 
in organisaties. Dit vereist objecten met dezelfde manifeste rol. 

De volgende hoofdconcepten worden in het onderzoek onderscheiden: (A) oriëntatie op 
de professierol of de binding van specialisten aan de professie, (B) oriëntatie op de 
organisatierol of de betrokkenheid van specialisten bij de organisatie, (C) het 
vertrouwen van specialisten in het management, en (D) de variabele die de intentie van 
specialisten voor deelname aan het management meet, de oriëntatie op een 
managementtaak. 
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A) Oriëntatie op de professierol: binding aan de professie 

Het concept binding aan de professie wordt door ons in navolging van Gouldner; 
Berger & Grimes en Tuma & Grimes opgevat als 1) de betrokkenheid van specialisten 
bij de professionele ideologie, 2) de gerichtheid op professionele vaardigheden en 3) de 
uitwisseling met vakgenoten. Wij omschrijven het als de oriëntatie van medisch 
specialisten op beroep en beroepsuitoefening. 

1) De betrokkenheid van specialisten bij de professionele ideologie komt tot uiting 
in de mate waarin medisch specialisten de klassieke beroepswaarden autonomie en 
disponibiliteit onderschrijven. Autonomie wordt door veel auteurs gezien als het 
belangrijkste kenmerk van professies, disponibiliteit als het meest klassieke kenmerk 
(Mok 1973). Daarnaast is het zelfregulerend vermogen van de beroepsgroep een 
kenmerkende klassieke waarde. Autonomie, disponibiliteit en zelfregulatie verwijzen 
volgens Boerma & Tijssen (1983) naar het klassieke beeld van het medisch beroep als 
professie. (10) Gelet op de ontwikkeling dat het medisch specialistisch beroep in 
toenemende mate bureaucratiseert (Stevens 1987) voegen wij aan de drie genoemde 
kenmerken een vierde en vijfde kenmerk toe: de mate waarin specialisten vinden dat 
binnen de beroepseenheid gelijke zeggenschapsverhoudingen de voorkeur hebben 
(egalitarisme) en de mate waarin belang wordt gehecht aan informele regels in de 
beroepsuitoefening (anti-formalisering). 

Autonomie is het kenmerk dat aangeeft in welke mate specialisten vrij willen zijn om 
zelf te beslissen over inhoud en uitvoering van het werk. Ook de bewaking van de 
beroepskwaliteit valt hieronder. Disponibiliteit is het oude ideaal dat aan professionele 
beroepen hun bijzondere status verleent. Hieronder wordt verstaan de belangeloze 
toewijding aan en volledige beschikbaarheid voor de patiënt. Zelfregulatie is het aspect 
dat benadrukt dat het specialistisch beroep wordt gekenmerkt door collegiale controle 
en een eigen systeem van normen en waarden. Dit systeem onderscheidt hen van andere 
beroepen en maakt het mogelijk dat degenen die niet aan de beroepsnormen voldoen 
kunnen worden uitgesloten. Het vierde kenmerk van de medische professie heeft te 
maken de verhoudingen binnen de beroepsgroep. Dit kenmerk geeft aan in welke mate 
specialisten een niet-hiërarchische structuur belangrijk vinden binnen de beroepseenheid 
waarin ze werken. Dit kenmerk wordt in ons onderzoek egalitarisme genoemd. Het 
kenmerk anti-formalisering ten slotte, geeft aan in welke mate specialisten vinden dat 
hun werk beter via informele dan formele regels kan worden verricht. 

2) De gerichtheid van specialisten op professionele vaardigheden is een aspect dat 
tot uitdrukking brengt in welke mate specialisten investeren in het zo goed mogelijk 
vervullen van hun professionele taak. Deze taak berust op kennis en deskundigheid en 
vereist een voortdurende scholing. Dit deelconcept wordt door ons gemeten als de tijd 
die specialisten besteden aan opleiding en scholing op het vakgebied. 
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3) Het derde deelconcept van de binding van specialisten aan de professierol is de 
uitwisseling met vakgenoten. Het medisch specialistisch beroep is een beroep dat voor 
zijn ontwikkeling in sterke mate afhankelijk is van contact met vakgenoten; en waarin 
ook vooral beroepsgenoten bevestiging voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening 
moeten bieden. Een ontwikkeling en bevestiging die veelal buiten de organisatie om in 
professionele verenigingen of via professionele media en volgens de normen en 
waarden van de beroepsgroep worden gerealiseerd en verkregen. Dit deelconcept wordt 
door ons daarom gemeten als de mate waarin specialisten contact hebben met 
vakgenoten buiten de organisatie. 

Figuur 4.1: Conceptualisering 'Oriëntatie op de professierol' 

Binding aan de professie 

Betrokkenheid bij de 
professionele ideologie 

Gerichtheid op 
professionele vaardigheden 

Uitwisseling met 
vakgenoten 

B) Oriëntatie op de organisatierol: betrokkenheid bij de organisatie 

Onder het concept betrokkenheid bij de organisatie vallen de dimensies uit het 
roloriëntatieconstruct die verwijzen naar de gerichtheid van professionals op de 
organisatie in het algemeen, te weten: 1) het onderschrijven van de doelen van de 
organisatie, 2) de loyaliteit aan de organisatie en 3) de oriëntatie op een (normatieve) 
referentiegroep. 

1) Het onderschrijven van de doelen van de organisatie wordt door ons in navolging 
van Tuma & Grimes en Goldberg et al. (1965) omschreven als de gerichtheid van 
professionals op het voortbestaan van de organisatie (organisatorische verantwoorde
lijkheid) en geformuleerd als de mate waarin de specialisten het beleid van de 
organisatie onderschrijven. (11) (12) 

2) Loyaliteit aan de organisatie wordt door Tuma & Grimes omschreven als de wens 
van professionals lid van de organisatie te blijven. Deze dimensie drukt de 
betrokkenheid van professionals bij de specifieke structuur en cultuur van de 
organisatie uit en wordt gemeten als de wens dan wel de verwachting de organisatie 
niet te verlaten wanneer zich elders betere mogelijkheden voordoen. 

3) Voorts scharen wij onder dit hoofdconcept ook de dimensie oriëntatie op een 
referentiegroep. Tuma & Grimes omschrijven deze dimensie als de oriëntatie van 
professionals op de nonnen en waarden van beroepsgenoten (externe referentiegroepori
ëntatie). De veronderstelling daarbij is dat het belang dat gehecht wordt aan contacten 
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met beroepsgenoten niet kan samengaan met een (minstens even groot) belang dat 
gehecht wordt aan contacten met niet-beroepsgenoten en dat een dergelijke gerichtheid 
de oriëntatie op de organisatie beïnvloedt. Gelet op de vraagstelling van dit onderzoek 
formuleren wij deze dimensie als de normatieve oriëntatie van specialisten op de 
organisatie. De oriëntatie op de organisatie als referentiegroep brengt het willen 
behoren bij de organisatie tot uitdrukking en wordt in dit onderzoek gemeten als de 
mate waarin specialisten zich bij ernstige problemen wenden tot de directie en het 
bestuur van het ziekenhuis. 

4) en 5) Tot slot vullen wij het betrokkenheidsconcept aan met bevindingen uit de 
organisationele bindingstheorie. De literatuur op dit gebied vertoont wat betreft de 
basisbegrippen veel gelijkenis met de conceptualiseringen van de roloriëntatietheorie, 
en laat zien dat aan de betrokkenheid van organisatieleden op de organisatie ook een 
affectieve of sociaal-emotionele component en een instrumentele component kan 
worden onderscheiden (Porter et al. 1074, Mowday, Steers & Porter 1979, Hrebiniak 
& Alutto 1972, Mathieu & Zajac 1990, Allen & Meyer 1990, Meyer, Allen & Smith 
1993). (13) De sociaal-emotionele component van het betrokkenheidsconcept verwijst 
naar individuele gevoelens van saamhorigheid of het zich thuis voelen in de organisatie 
en wordt door Meyer, Allen & Smith (1993) omschreven als de affectieve of sociaal-
emotionele binding van organisatieleden aan de organisatie. In deze omschrijving 
van het begrip 'organizational commitment' staat het proces van de identificatie van 
het individuele organisatielid met het samenwerkingsverband centraal. Reichers noemt 
in een overzicht van de bindingsliteratuur deze lijn waarlangs de definiëring en 
operationalisering van het 'commitment'-concept zich voltrekt de 'individual/ 
organizational goalcongruence' (1985:486). Heel veel onderzoek op het gebied van de 
binding aan de organisatie is op deze manier geoperationaliseerd. Mathieu & Zajac 
(1990) scharen deze vorm van conceptualiseren en operationaliseren onder de categorie 
attitudinale binding. In dit onderzoek wordt deze component gemeten door de 
specialisten te bevragen op gevoelens van sociaal-emotionele verbondenheid met het 
ziekenhuis. 

In de instrumentele benadering van het betrokkenheidsconcept wordt organisationele 
binding opgevat als de resultante van de afweging tussen kosten en baten van materiële 
en immateriële investeringen die organisatieleden in de organisatie doen. In deze 
benadering, die ook wel de side-bets-benadering wordt genoemd, vrij vertaald met 'iets 
tot inzet maken van', is de band met de organisatie een functie van de beloningen en 
kosten die met het lidmaatschap van de organisatie zijn gemoeid, en het verlies dat deze 
investeringen opleveren bij het verlaten van de organisatie (Hrebiniak & Alutto 1972, 
Reichers 1985, Meyer & Allen 1991). Deze component van het bindingsconcept wordt 
ook wel calculatieve binding genoemd. In navolging van Hrebiniak & Alutto (1972) 
omschrijven Mathieu & Zajac dit type binding als: "A structural phenomenon which 
occurs as a result of individual-organizational transactions and alterations in side-bets 
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or investments over time." (1990. 172) De binding aan de organisatie komt tot uiting 
in bijvoorbeeld vaardigheden die men zich specifiek in de organisatie eigen kan maken, 
een netwerk aan contacten dat in de organisatie is opgebouwd, een bepaalde status die 
is bereikt of leeftijd Wat dit laatste betreft moet gedacht worden aan het feit dat hoe 
langer mensen in een organisatie werken des te meer zij bepaalde aspecten van hun 
leven tot inzet hebben gemaakt van het lidmaatschap van de organisatie. Deze relatie 
wordt versterkt door het feit dat met het toenemen van de leeftijd de kansen op de 
arbeidsmarkt geringer worden De instrumentele betrokkenheid van medisch 
specialisten bij de organisatie wordt gemeten als de mate waarin specialisten 
investeren in een netwerk van sociale contacten in de organisatie (14) 

Beide 'bindingsconcepten' worden in het onderzoek opgenomen als aanvulling op de 
concepten van Tuma & Gnmes Hierbij gaan wij ervan uit dat de betrokkenheid van 
specialisten bij de organisatie zich niet alleen uit in een min of meer objectieve 
gerichtheid op doelen, structuren of groepen in de organisatie maar dat deze ook een 
emotionele en een calculatieve component kent Ten slotte merken wij op dat de 
bevindingen uit de theorie van de orgamsationele binding de opvatting binnen de 
rolonentatietheone ondersteunen dat loyabteit aan de organisatie en het onderschnjven 
van de doelen onderscheiden concepten zijn (Decotus & Summers 1987, Williams & 
Hazer 1986, Bluedom 1982) 

Figuur 4 2 Conceptualisering 'Oriëntatie op de orgamsatierol' 
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C) Vertrouwen in het management 

Voor de invulling van dit hoofdconcept sluiten wij aan op de bevinding uit de praktijk 
(NZi 1993) dat het vertrouwen van specialisten in het management van het ziekenhuis 
een basisvoorwaarde is voor een grotere gerichtheid van de beroepsgroep op de 
organisatie Daarnaast sluit opname van dit hoofdconcept aan op aanbevehngen uit de 
theone Voor de verbetenng van het, volgens hen multidimensionele, orgamsationele 
bindingsconstnict bevelen Meyer et al (1993 550) aan om ook onderzoek te doen naar 
de onentatie van orgamsatieleden op specifieke groepen in de organisatie zoals het 
management. Deze aanbeveling spoort met de ideeën van Reichers (1985) dat de 
betrokkenheid van orgamsatieleden bij de organisatie een complex construct is en uit 
multiple 'commitments' bestaat. Volgens deze auteur is de binding van or-

81 



ganisatieleden aan de organisatie als geheel een te abstracte omschrijving. Organisaties 
zijn geen ongedifferentieerde gehelen die als monolitische entiteiten in de gedachten 
van mensen functioneren. Veeleer is het volgens deze auteur waarschijnlijk dat de 
oriëntatie van organisatieleden op de organisatie meer gestalte krijgt via de gerichtheid 
op verschillende specifieke groepen in de organisatie zoals het management, collega's 
en cliënten (1985: 469-474). Beide overwegingen, het vertrouwen in het management 
als basisvoorwaarde voor een grotere participatie en de verbetering van het construct 
door de opname van een voor het gedrag van specialisten relevante binding aan een 
specifieke groep, in dit geval het management, leiden er toe dat wij het vertrouwen van 
specialisten in het management als concept in het model opnemen. 

Onduidelijkheid bestaat er echter in de literatuur over de positie van het concept. 
Sommige auteurs beschouwen het als een zelfstandige grootheid (Reichers 1985, 
Meyer et al. 1993), anderen, zoals Mathieu & Zajac (1990), menen dat het een 
uitdrukking is van meer algemene (affectieve) reacties op werksituaties. Gelet op het 
belang van het concept en aangezien de literatuur voor de positie van het concept geen 
dwingende redenen geeft, besluiten wij het begrip vertrouwen in het management als 
zelfstandige grootheid in het model op te nemen. Mocht bij nadere analyses blijken dat 
het concept dermate sterk met de andere indicatoren van de oriëntatie op de 
organisatierol of de managementrol samenhangt dat opname als zelfstandige eenheid tot 
minder goede schattingsresultaten zou leiden, dan wordt de positionering van het 
concept aangepast. 

Figuur 4.3: Conceptualisering Oriëntatie op het management Γ 

Vertrouwen in management 

Vertrouwen in het management van het ziekenhuis 

D) Oriëntatie op een managementtaak 

De dimensie die de carrière-oriëntatie van professionals in de organisatie meet wordt 
door Tuma & Grimes geconceptualiseerd als het belang dat wordt gehecht aan 
vooruitkomen in het algemeen, en geoperationaliseerd als het belang van professionals 
bij het vooruitkomen in het beroep. In ander onderzoek, zoals dat van Goldberg (1976) 
en Goldberg et al. (1965), heeft deze dimensie twee kanten en staat het voor zowel het 
vooruitkomen in het beroep als het ambiëren van een carrière in het management van 
de organisatie. Omdat de steekproeven waarop bovengenoemde onderzoekingen zijn 
gebaseerd geheel verschillende typen professionals bevatten (industriële medewerkers, 
medewerkers van onderzoekslaboratoria en universiteitsmedewerkers) is geen eenduidige 
voorkeur uit te spreken voor de opname van een van beide carrière-oriëntaties. Gelet op 
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de ontwikkelingen in ziekenhuizen waann specialisten in toenemende mate worden 
aangesproken op medeverantwoordelijkheid, en wij op zoek zijn naar de specifieke 
rolonentaties van medisch specialisten in Nederlandse ziekenhuizen, omschrijven wij 
deze dimensie als het ambiëren door medisch specialisten van een taak in het 
management van het ziekenhuis 

Figuur 4 4 Conceptualisering 'Oriëntatie op het management 11' 

Oriëntatie op een managementtaak 

Ambiëren van een taak in het management 

4.6 Theoretisch model en centrale hypothesen 

Bij de opzet van het theoretisch onderzoeksmodel (figuur 4 5) komen wij tegemoet aan 
de aanbevehngen van Tuma & Gnmes (1981) om meer causaliteit in de relaties tussen 
de dimensies aan te brengen Wij hanteren daarbij een volgtijdelijk perspectief en gaan 
ervan uit dat bepaalde houdingen van specialisten, zoals de houding van betrokkenheid 
bij het beroep, eerder in de tijd ontstaan dan de houding van betrokkenheid bij de 
organisatie De binding van de specialisten aan de professierol ontstaat immers eerder 
in de loopbaan van de specialisten in het socialisatieproces tijdens opleiding en 
training in de primaire taak Ook gaan wij ervan uit dat het vertrouwen van 
specialisten in een specifieke groep in de organisatie (het management) een gevolg is 
van de oriëntatie van specialisten op de organisatie in het algemeen 

De oriëntatie van specialisten op een rol in het management van het ziekenhuis neemt 
in het onderzoek een gedragsintentionele plaats in dat wil zeggen dat wij kijken in 
hoeverre de houdingsvanabelen die de binding van specialisten aan de professie, de 
betrokkenheid bij de organisatie en het vertrouwen m het management meten van 
invloed zijn op de intentie van de specialisten in het management te participeren 
Hiermee sluiten wij, zoals gezegd, aan op het streven naar meer medeverantwoor-
dehjkheid van de specialisten in de praktijk en op de ontwikkelingen in de positie van 
de professie in de organisatie En ook sluiten wij daarmee aan op de bevindingen dat 
niet houdingsvanabelen de beste voorspellers van het feitelijk rolgedrag zijn maar 
vanabelen die de intentie voor het gedrag meten (Mathieu & Zajac 1990, Cornwall & 
Gnmes 1987, Ajzen 1991, Van den Putte 1993) Niet de beroepshouding is in deze 
visie de beste voorspeller van het uitoefenen van een taak in het management van de 
organisatie, noch het onderschrijven van het beleid van de organisatie, het vertrouwen 
in het management of de sociaal-emoüonele band met de organisatie, maar de ambitie 
voor een dergelijke taak 
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Figuur 4.5: Het theoretisch model van de ro[oriëntaties van medisch specialisten in 
algemene en academische ziekenhuizen in Nederland 

Centrale hypothesen 

De door ons geformuleerde hypothesen zijn eerste veronderstellingen over de wijze 
waarop medisch specialisten in algemene en academische ziekenhuizen in Nederland 
zich oriënteren op een rol in de organisatie. Ze dienen op de eerste plaats als leidraad 
voor de beschrijving van de uit het onderzoek naar voren komende resultaten. 

Bij de formulering van de hypothesen gaan wij uit van de klassieke theorie. Hoewel de 
organisatie mogelijkheden heeft de conflicterende rolopvattingen tussen professie en 
organisatie te verzoenen en algemene maatschappelijke ontwikkelingen specialisten 
dwingen tot adaptatie van latente rolopvattingen, veronderstellen wij dat bij een 
klassieke professie als de medisch specialistische de oorspronkelijke tegenstelling 
tussen professie en organisatie lange tijd een rol blijft spelen. Dit betekent dat wat 
betreft de relatie tussen de hoofdconcepten wij verwachten dat de binding van 
specialisten aan de professie nog steeds een negatieve invloed heeft op de betrokkenheid 
van medisch specialisten bij de organisatie (-) en ook op het vertrouwen van de 
specialisten in het management (-) en de oriëntatie op een managementtaak (-). Wel 
veronderstellen wij dat een sterke betrokkenheid van medisch specialisten bij de 
organisatie een groter vertrouwen in het management (+) en een sterkere gerichtheid op 
een taak in het management (+) geeft. Ook gaan wij ervan uit dat een groter 
vertrouwen in het management in het algemeen leidt tot een grotere ambitie van 
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specialisten voor een taak in het management (+). De centrale hypothesen van het 
onderzoek luiden: 

Hypothese 1: 
Naarmate medisch specialisten een sterkere binding hebben met de professie 
zullen zij minder sterk betrokken zijn bij de organisatie, minder vertrouwen 
hebben in het management van het ziekenhuis en zich minder sterk op een taak in 
het management van het ziekenhuis oriënteren. 

Hypothese 2: 
Naarmate medisch specialisten sterker betrokken zijn bij de organisatie zullen zij 
een groter vertrouwen hebben in het management van het ziekenhuis en zich 
sterker op een managementtaak in het ziekenhuis oriënteren. 

Hypothese 3: 
Naarmate medisch specialisten meer vertrouwen hebben in het management van 
het ziekenhuis zullen zij zich ook sterker op een taak in het management daarvan 
oriënteren. 

4.7 Antecedenten 

Bij de beschrijving van mogelijk invloedrijke factoren op de roloriëntaties van medisch 
specialisten in algemene en academische ziekenhuizen in Nederland maken wij gebruik 
van de roloriëntatietheorie en de theorie van de organisationele binding. In het eerste 
theoriegebied is aan een systematische verkenning van antecedenten, zoals eerder 
vermeld, relatief weinig aandacht geschonken. In het andere theoretisch veld, dat van de 
organisationele binding, zijn deze kenmerken meer uitgebreid en meer systematisch 
onderzocht. Het gebruik van de organisationele bindingsliteratuur wordt mogelijk 
gemaakt door overeenstemming in onderzoek: in zowel de roloriëntatietheorie als de 
organisationele bindingstheorie worden de betrokkenheid bij de organisatie, het 
onderschrijven van de doelen en de loyaliteit aan de organisatie als hoofdconcepten 
onderzocht. De betrokkenheid bij de professie en de carrière-oriëntatie worden in het 
organisationele bindingsonderzoek veelal als antecedenten beschouwd. Buiten deze twee 
theoriegebieden maken wij ook gebruik van onderzoek op het gebied van de medische 
professie om onze keuze voor determinanten van de onderscheiden roloriëntaties te 
bepalen. 

In de roloriëntatietheorie worden kenmerken als leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, 
werkervaring, positie in de organisatie, omvang van de organisatie of afdeling en de 
tijdsbesteding in de organisatie als mogelijk invloedrijk genoemd. Door de nogal eens 
inconsistente opzet van de steekproeven in dit theoriegebied wat betreft de 
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samenstelling van de steekproeven, is de voorspellende waarde van de gevonden relaties 
voor ons onderzoek moeilijk in te schatten. In de organisationele bindingstheorie 
worden de antecedenten ingedeeld naar typen. In dit onderzoeksveld worden als mogelijk 
invloedrijke kenmerken genoemd: (a) persoonskenmerken zoals leeftijd, geslacht en 
opleiding, (b) taakgebonden kenmerken zoals autonomie, taakvariatie, mate van 
uitdaging van het werk, salarisniveau en positie in de organisatie, (c) aan het 
management gebonden kenmerken zoals managementstijl en communicatie met het 
management en (d) aan de organisatie gebonden kenmerken zoals omvang van de 
organisatie en centraliteit van de besluitvorming. Hoewel er in dit theorieveld relatief 
veel onderzoek naar antecedenten is gedaan, heeft dit onderzoek niet de gewenste 
duidelijkheid opgeleverd wat betreft bijzonder invloedrijke kenmerken. Bovendien 
betreft dit onderzoek alle typen professionals, dus zowel de klassieke als de minder 
klassieke en zowel beroepsgroepen met een hoge als beroepsgroepen met een lage 
professionele status. Uit de professietheorie komen kenmerken als leeftijd, geslacht, 
politieke voorkeur en werkvorm en hun invloed op de beroepshouding van artsen als 
mogelijk invloedrijk naar voren. 

Op basis van kenmerken die veelvuldig in de literatuur worden genoemd en op basis 
van verwantschap met de (aard en de status van de) beroepsgroep van specialisten 
hebben wij een selectie gemaakt van mogelijk relevante variabelen (Mathieu & Zajac 
1990, Tuma & Grimes 1981, Berger & Grimes 1973, Boerma & Tijssen 1983, 
Tijssen, Boerma & Persoon 1985, Gunz & Gunz 1994, Wallace 1995, DeCotiis & 
Summers 1987, Welsch & LaVan 1981, Dunham, Grube & Castaneda 1994, Hackett, 
Bycio & Hausdorf 1994, Morris & Steers 1980, Goldberg 1976 en Meyer, Allen & 
Smith 1993). Hierbij sluiten wij aan bij het onderscheid dat in de organisationele 
bindingsliteratuur wordt gemaakt in persoonsgebonden, aan het beroep gebonden en 
aan de organisatie gebonden kenmerken. Persoonsgebonden kenmerken zijn kenmericen 
die gebonden zijn aan de professional als individu, los van zijn of haar rol en positie in 
beroep of organisatie. Beroepsgebonden kenmerken zijn, zoals de naam al aangeeft, wel 
gebonden aan de rol en positie van professionals als beroepsbeoefenaar in de 
organisatie. Ziekenhuisgebonden kenmerken ten slotte, zijn die achtergrondkenmerken 
die verwijzen naar de kenmerken van de organisatie waar professionals werken. Gedacht 
moet worden aan de omvang van de organisatie, het type organisatie en de 
besluitvormingsstructuur van de organisatie. 

Op basis van bevindingen in de literatuur formuleren wij over de achtergrond-
variabelen voorlopige hypothesen. Deze hypothesen beschrijven de invloed van de 
achtergrondkenmerken op de binding van specialisten aan de professie, de betrokken
heid bij de organisatie, het vertrouwen in het management en de oriëntatie op een 
managementtaak in algemene en academische ziekenhuizen in Nederland. Hierbij moet 
worden opgemerkt dat dit onderzoek een verkenning van de veronderstelde relaties 
vormt. Het doel van deze exploratieve studie is dan ook het beschrijven van de 
verbanden tussen de achtergrondkenmerken en de roloriëntaties van de specialisten zoals 
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die uit het feitelijk onderzoek naar voren komen. De belangrijkste vraag die wij ons 
hierbij stellen is de vraag of de geschetste verbanden vóórkomen en op welke wijze. 

In het navolgende zullen wij de volgende determinanten bespreken: leeftijd, geslacht, 
politieke voorkeur, arbeidsmotivatie, specialisme, werkervaring, werkvorm, functie in 
de organisatie, tijdsbestedingen in de organisatie, omvang organisatie, omvang 
maatschap/afdeling, beslissingsstructuur, bestuurlijke invloed en signatuur van het 
ziekenhuis. 

4.7.1 Theoretische verkenning 

Leeftijd is een kenmerk dat in veel onderzoek positief blijkt samen te hangen met de 
betrokkenheid van professionals bij de organisatie. Oudere professionals zijn in het 
algemeen meer betrokken bij de organisatie dan jongere professionals (Mathieu & 
Zajac 1990, Tuma & Grimes 1981, Welsch & LaVan 1981, Meijer et al. 1993). Voor 
de verklaring van dit verband wordt gewezen op de kosten die voor oudere werknemers 
met het verlaten van de organisatie gepaard gaan zoals de investeringen in een netwerk 
van contacten in de organisatie, in pensioenopbouw of in salarisniveau. Tevens zijn 
voor oudere professionals, hoe gerenommeerd ook, de mogelijkheden op de 
arbeidsmarkt beperkt. Door Meijer & Allen (1984) wordt opgemerkt dat de positieve 
relatie tussen leeftijd en betrokkenheid bij de organisatie ook te maken kan hebben met 
een grotere tevredenheid met het werk en het aanvaarden van het verblijf in de 
organisatie. Onderzoek van Boerma & Tijssen (1983, Tijssen, Boerma & Persoon 
1985) wijst uit dat het kenmerk leeftijd ook specifiek gerelateerd is aan opvattingen 
van artsen over hun beroepsrol. Oudere artsen blijken de klassieke beroepswaarden 
autonomie, disponibiliteit en zelfregulatie duidelijk sterker te onderschrijven dan artsen 
uit de jongere leeftijdscategorieën. (15) Daarmee zijn deze bevindingen op dit punt 
tegengesteld aan de bevindingen uit de organisationele bindingstheorie en de 
roloriëntatietheorie. 

Berger & Grimes (1973) vonden significante relaties tussen het geslacht van 
professionals en hun betrokkenheid bij de professie: vrouwelijke professionals zouden 
in het algemeen meer gebonden aan de professie zijn dan hun mannelijke collega's. 
Tuma & Grimes (1981) 'ondersteunen' deze relatie. Ook in hun onderzoek blijken 
vrouwelijke professionals significant meer gericht te zijn op de professie dan 
mannelijke professionals. Voor een deel verklaren zij deze relatie door de sterkere 
socialisatie van vrouwen tijdens hun opleiding, voor een ander deel door te wijzen op 
de barrières die vrouwen moeten overwinnen bij de ontwikkeling van hun carrière. De 
grotere moeite die vrouwen moeten doen en de offers die zij zich daarbij moeten 
getroosten worden gezien als investeringen die de binding aan de professie versterken. 
Andere onderzoekers vinden om dezelfde redenen echter een tegengesteld resultaat 

87 



(Wallace 1995): vrouwelijke advocaten blijken minder sterk gericht te zijn op de 
professie dan hun mannelijke collega's vanwege conflicterende belangen tussen familie 
en carrière. Door Boerma & Tijssen (1983) wordt bij artsen eenzelfde relatie gevonden. 
Vrouwelijke artsen blijken minder sterk de klassieke beroepswaarden autonomie, 
disponibiliteit en zelfregulatie te onderschrijven dan mannelijke artsen. (15) Wat betreft 
de binding van vrouwen en mannen aan de organisatie wordt door Mathieu & Zajac in 
een meta-analyse van 124 studies naar organizational commitment (1990) opgemerkt 
dat vrouwen in het algemeen een iets grotere betrokkenheid bij de organisatie bezitten 
dan mannen, maar zij voegen daar tegelijkertijd aan toe dat deze relatie niet erg 
consistent is. Berger & Grimes (1973) vonden eerder ook een positieve relatie: 
vrouwelijke professionals blijken meer loyaal te zijn aan de organisatie dan mannelijke 
professionals. Slootman (1991) vindt echter in een onderzoek onder univer
siteitsmedewerkers een tegengesteld effect: de organisatiebinding van mannelijke 
medewerkers is daarin sterker dan de binding van vrouwelijke medewerkers aan de 
organisatie. 

Onderzoek van Boerma & Tijssen (1983) wijst voorts uit dat de politieke voorkeur 
van artsen een zeer sterke determinant is voor hun opvattingen over hun beroepsrol. Zo 
blijken artsen met een voorkeur voor een op het politieke spectrum meer rechts 
gesitueerde partij significant sterker de klassieke beroepswaarden autonomie, 
disponibiliteit en zelfregulatie te onderschrijven dan artsen met een meer linkse 
oriëntatie op het politieke spectrum. (15) De invloed van de politieke voorkeursfactor 
op de opvattingen van artsen over de klassieke beroepswaarden blijkt in dit onderzoek 
vier keer zo sterk te zijn als de invloed van de kenmerken leeftijd en geslacht op deze 
opvattingen. 

De motivatie van individuen voor arbeid is een persoonlijkheidskenmerk dat zowel de 
betrokkenheid bij de professie als de betrokkenheid bij organisatie beïnvloedt (Decotiis 
& Summers 1987, Mathieu & Zajac 1990, Hackett et al. 1994, Wallace 1995). 
Arbeidsmotivatie wordt in het algemeen opgedeeld in een intrinsiek en een extrinsiek 
aspect Intrinsieke aspecten hebben te maken met de aard en inhoud van het werk zoals 
leren in het werk, initiatieven kunnen tonen en verantwoording dragen. Extrinsieke 
aspecten verwijzen naar arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden en naar de 
waardering voor sociale contacten, loon en promotie. Een oriëntatie op de intrinsieke 
aspecten van het werk hangt volgens Mathieu & Zajac (1990) en Hachet et al. (1994) 
positief samen met de betrokkenheid van professionals bij de organisatie, met name 
met de sociaal-emotionele component daarvan. Dit terwijl er tevens aanwijzingen zijn 
dat de extrinsieke motivatie van invloed is op de instrumentele betrokkenheidscom-
ponent. Voorts blijkt dat professionals die sterk gemotiveerd zijn voor werk in het 
algemeen sterker betrokken zijn bij de professie dan professionals met een minder hoge 
arbeidsmotivatie. Dit effect blijkt significant sterker voor professionals in 
dienstverband dan voor professionals die vrijgevestigd werkzaam zijn (Wallace 1995). 
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Verder wijst het onderzoek van Wallace uit dat de arbeidsmotivatie van professionals in 
het algemeen niet van invloed is op hun betrokkenheid bij de organisatie. Dit effect is 
in tegenstelling tot de bevindingen van Mathieu & Zajac (1990) en DeCotiis & 
Summers (1987). Deze auteurs signaleren een positieve relatie tussen de motivatie 
voor arbeid in het algemeen en de betrokkenheid bij de organisatie. 

Specialisme heeft op twee manieren invloed op de oriëntatie van specialisten op een 
rol in de organisatie. De eerste wijze heeft te maken met de mate waarin uit de aard van 
het specialisme met beroepsgenoten moet worden samengewerkt. De hieruit 
voortkomende afhankelijkheid bindt volgens Freidson (1984) professionals aan de 
professierol. Mathieu & Zajac (1990) vonden echter dat taakafhankelijkheid 
beroepsbeoefenaren ook bindt aan de organisatie. Een hoge functionele afhankelijkheid 
maakt beroepsbeoefenaren meer gevoelig voor de noodzaak tot samenwerking en deze 
gevoeligheid versterkt, aldus de redenering, de betrokkenheid bij de organisatie (Morris 
& Steers 1980, Welsch & LaVan 1981, Mathieu & Zajac 1990). Volgens Wallace 
geldt dit verband voor zowel vrijgevestigde professionals als voor professionals in 
dienstverband (1995). Morris & Steers (1980) veronderstellen dat dit mechanisme 
verloopt via een grotere bewustwording: een hoge functionele afhankelijkheid of 
taakafhankelijkheid maakt beroepsbeoefenaren meer bewust van de eigen bijdragen aan 
de organisatie en de directe werkprocessen en stimuleert zo de gerichtheid op de 
organisatie. De tweede wijze waarop het specialisme invloed heeft op de oriëntatie van 
specialisten op het ziekenhuis heeft te maken met de mate van afhankelijkheid van het 
specialisme van kostbare apparatuur en voorzieningen. Apparatuur en voorzieningen 
waarin meestal door de organisatie moet worden voorzien. Dit type afhankelijkheid 
blijkt in het onderzoek van Wallace (1995) de oriëntatie van professionals op de 
organisatierol te stimuleren. 

Volgens het principe van de calculatieve of instrumentele binding zouden professionals 
met meer werkervaring in de organisatie door de investeringen die zij in de organisatie 
doen meer betrokken bij de organisatie zijn dan professionals met een minder lange 
werkervaring (Meyer & Allen 1984, Welsch & LaVan 1981, Tuma & Grimes 1981, 
Mathieu & Zajac 1990). Het gaat hier om investeringen die te maken hebben met tijd 
en energie besteed aan bijvoorbeeld samenwerking en afstemming, aan het opbouwen 
van een netwerk van contacten of aan kennis en vaardigheden die specifiek met de 
organisatie zijn verbonden en bij het verlaten van de organisatie verloren zouden gaan. 
Ook kent dit kenmerk een psychische component in de identificatie met de organisatie: 
door een langere verbintenis met de organisatie voelen organisatieleden zich in het 
algemeen psychologisch meer verbonden met de organisatie. Dit versterkt de 
betrokkenheid bij de organisatie als samenwerkingsverband (Mathieu & Zajac 1990). 
(16) 
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Het kenmerk werkvorm blijkt invloed te hebben op de betrokkenheid van 
professionals bij de professie en de organisatie. Vrijgevestigde artsen onderschrijven de 
klassieke beroepswaarden autonomie, disponibiliteit en zelfregulatie in duidelijk 
sterkere mate dan artsen in dienstverband. Deze laatste artsen zien het medisch beroep 
meer als een gewoon beroep (Boerma & Tijssen 1983). (15) Uit onderzoek onder 
advocaten (Wallace 1995) blijkt een soortgelijke relatie: advocaten werkzaam in vrije 
vestiging zijn sterker betrokken bij het beroep dan advocaten werkzaam in bedrijven of 
bij de overheid. En, zo voegt zij daaraan toe, deze relatie is onafhankelijk van de mate 
van autonomie in de organisatie of de praktijk, de invloed op de besluitvorming, de 
mogelijkheden om carrière te maken of de mate waarin met collega's moet worden 
samengewerkt. De betrokkenheid van professionals bij de organisatie verschilt in het 
onderzoek van Wallace, evenals in dat van Gunz & Gunz (1994) echter niet naar 
werkvorm. Wel hebben de genoemde structurele condities van de werkomgeving hierop 
invloed. Met name de mate van autonomie blijkt positief samen te hangen met de 
betrokkenheid van professionals bij de organisatie: een hoge mate van gepercipieerde 
autonomie gaat gepaard met een sterke mate van organisationele betrokkenheid, en dit 
geldt vooral voor professionals werkzaam in dienstverband (Wallace 1995). Dus 
hoewel autonomie een belangrijk kenmerk is van de professionele binding en daarmee 
volgens de conflictthese de betrokkenheid bij de organisatie vermindert, kan het ook de 
betrokkenheid van professionals bij de organisatie stimuleren, mits hieraan voldoende 
ruimte wordt gegeven. Gunz & Gunz merken met betrekking tot dit kenmerk op dat 
professionals in dienstverband de socialisatie van de organisatie sterker ondergaan en 
bijgevolg meer bij de organisatie betrokken zijn dan professionals die op een veel 
lossere manier met de organisatie zijn verbonden (1994). 

Functie in de organisatie heeft volgens Gunz & Gunz (1994), Goldberg (1976) en 
Sheldon (1971) een relatie met de betrokkenheid van professionals bij de organisatie 
vanwege de beloningselementen die deze organisationele werkzaamheden kunnen 
inhouden. De aard van de werkzaamheden en de erkenning die professionals door deze 
functie in de organisatie krijgen bindt deze professionals sterker aan de organisatie dan 
professionals die geen specifieke functie binnen de organisatie bekleden. Goldberg 
(1976) maakt melding van het feit dat het bekleden van managementposities positief 
verbonden is met leeftijd en werkervaring. De reden daarvoor kan zijn dat oudere 
professionals veelal de professionele top hebben bereikt en, volgens de auteur, minder 
behoefte hebben aan erkenning door beroepsgenoten. Bovendien zijn de carrièrekansen 
voor professionals in het beroep klein. Bijgevolg zouden zij meer op de organisatie en 
een positie in de organisatie zijn gericht. Voor jongere professionals geldt een dergelijk 
verband niet. Zij zoeken juist nog wel erkenning door vakgenoten en zijn bijgevolg 
minder op de organisatie of een organisationele positie gericht. Ook Gunz (1980) en 
Gunz & Gunz (1994) merken in dit verband op dat oudere professionals sterker een 
managementpositie ambiëren dan jonge professionals. Gunz (1980) vond verder dat 
hoge managementposities door met name professionals in dienstverband als meer 
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statusvol worden gezien dan hoge posities in de professie. (17) Tuma & Grimes (1981) 
vinden dat professionals die organisatorische taken vervullen of hadden vervuld de 
doelen van de organisatie significant sterker onderschrijven dan professionals die deze 
taken niet in hun pakket hebben of hadden. Zij vinden overigens ook dat de positie van 
professionals in de professie van invloed is op de trouw aan de organisatie en het 
ondersteunen van de organisatiedoelen: professionals met een hogere professionele 
positie zijn meer loyaal aan de organisatie en onderschrijven sterker de doelen van de 
organisatie dan professionals met een lagere positie in de professie. 

Wat betreft de tijdsbestedingen die professionals in organisaties doen kan een onder
scheid worden gemaakt tussen organisatorische investeringen en beroepsinhoudelijke 
investeringen (Sheldon 1971, Tuma & Grimes 1981). Deze investeringen zijn een 
indicatie voor hun organisationele betrokkenheid. Zo constateren Tuma & Grimes 
(1981) dat de tijd die professionals steken in organisatorische taken positief gerelateerd 
is aan het onderschrijven van de doelen van de organisatie, en dat de tijd besteed aan 
beroepsinhoudelijke taken daar negatief mee correleert. Voorts blijkt ook de oriëntatie 
op de professie als referentiegroep samen te hangen met de tijdsbesteding: professionals 
die veel tijd besteden aan overleg in de organisatie zijn minder sterk op de professie als 
referentiegroep georiënteerd dan professionals die weinig tijd aan afstemming en 
overleg in de organisatie besteden (1981: 202). In het algemeen kunnen wij formuleren 
dat de tijd die professionals besteden aan organisatorische taken en overleg positief is 
gerelateerd aan de betrokkenheid bij de organisatie; de tijdsbesteding aan beroepsin
houdelijke zaken hangt daar naar verwachting negatief mee samen. (18) Mathieu & 
Zajac (1990) merken in navolging van Meyer & Allen (1984) over de invloed van dit 
kenmerk op dat waarschijnlijk de percepties van deze investeringen betere meetwaarden 
zijn dan de feitelijke investeringen. 

De omvang van de organisatie is van invloed op de houding van specialisten naar de 
organisatie via de relatie met het sociale systeem. Naarmate organisaties groter worden 
nemen ook specialisering en bureaucratisering in de organisatie toe en ontstaat er door 
de grotere complexiteit van werkprocessen en besluitvormingsprocessen en door de 
langere communicatielijnen een minder goed geïntegreerd sociaal systeem (Wallace 
1995, Alexander, Morrisey & Shortell 1986). Gevoelens van vervreemding met het 
werk en met anderen in de organisatie zijn dan het gevolg, evenals het afnemen van de 
betrokkenheid bij de organisatie (Hodson & Sullivan 1985). Aan de andere kant zijn er 
auteurs die erop wijzen dat in grote organisaties de kansen op promotie en rendabele 
investeringen, zoals betere pensioenen en salarissen, groter zijn dan in kleine 
organisaties. Tevens zouden in grotere organisaties ook de mogelijkheden tot sociaal 
contact groter zijn wat de betrokkenheid bij de organisatie versterkt (Stevens, Beyer & 
Trice 1978). (19) Onderzoek geeft voorts aanwijzing te veronderstellen dat de invloed 
van de omvang van de organisatie kan worden gecompenseerd door factoren in de 
werkomgeving zoals de aard van de groepsrelaties in de organisatie (Mathieu & Zajac 
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1990). Zo is het mogelijk dat de omvang van de groep of eenheid waarbinnen 
professionals opereren gaat fungeren als vervangend bindingskader en van invloed 
wordt op de houding van betrokkenheid bij de organisatie. 

Het type ziekenhuis heeft een relatie met de betrokkenheid van de specialisten bij de 
organisatie via de zogenoemde technostructuur van het ziekenhuis. Professionals 
werkzaam in organisaties waarin routinetechnologie overheerst, zoals in perifere kleine 
en grote algemene ziekenhuizen, zijn meer gevoelig voor verlies aan autonomie en 
meer gevoelig voor de hiërarchische structuur van de organisatie dan professionals 
werkzaam in organisaties waarvan de technologische structuur in het algemeen minder 
routinematig is, zoals in de academische en de topklinische ziekenhuizen (Thomton 
1970, Stevens & Philipsen 1988). Professionals in het eerste type organisatie ervaren 
de organisatie als meer bedreigend voor hun professionele autonomie en zullen 
bijgevolg minder betrokken zijn bij de organisatie en meer gericht zijn op de professie 
dan professionals uit het tweede type organisatie. Deze laatsten kunnen juist de 
organisatiestructuur ervaren als een mogelijkheid om aan de complexiteit van het werk 
het hoofd te bieden. Daar staat tegenover dat ander onderzoek heeft uitgewezen dat 
professionals werkzaam in organisaties waarin kennistoepassing overheerst juist de 
doelen van de organisatie sterker onderschrijven dan professionals werkzaam in 
organisaties waarin kennisontwikkeling bepalend is voor de aard van de technostructuur 
(Tuma & Grimes 1981: 205). 

Het niveau waarop beslissingen in de organisatie worden genomen kan eveneens 
gevolgen hebben voor de oriëntatie van specialisten op en integratie in de organisatie. 
In het algemeen wordt aangenomen dat een meer participatieve besluitvormingsstruc
tuur de betrokkenheid van professionals bij de organisatie versterkt (Welsch & LaVan 
1981, Morris & Steers 1980, DeCotiis & Summers 1987). Een dergelijke structuur 
zet aan tot meedenken en meebeslissen en bevordert gevoelens van betrokkenheid in 
het algemeen en bij het organisatiebeleid in het bijzonder. (20) DeCotiis & Summers 

(1987) merken over dit kenmerk op dat percepties van deze structuur betere 
meetwaarden lijken te zijn dan de feitelijke structuur. Mathieu & Zajac (1990) vonden 
verder nauwelijks een relatie tussen de mate van gepercipieerde decentraliteit in 
organisaties en de mate van organisationele betrokkenheid van organisatieleden. 

Veel auteurs geven aan dat het kenmerk invloed op het bestuur en beleid positief 
gerelateerd is aan de oriëntatie op de organisatierol (Welsch & La Van 1981, Drake & 
Mitchell 1977, Stumpf & Hartman 1984). Wanneer het bestuur van organisaties open 
staat voor de mening van de leden van de organisatie en ook echt bereid is invloed en 
macht te delen, bevordert dit in sterke mate de organisationele betrokkenheid (Welsch 
& LaVan 1981, Stumpf & Hartman 1984). Abrahamsson (1977) en De Man (1985) 
scharen deze vorm van invloed onder het verschijnsel politieke participatie. (20) In deze 
vorm van participatie gaat het om de uitbreiding van de rol van organisatieleden in de 
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top van de organisatie en in de bepaling van het beleid. (21) Ook hier blijken 
overigens volgens DeCotiis & Summers (1987) percepties van het kenmerk betere 
meetwaarden te zijn dan de feitelijke waarnemingen van het kenmerk. 

Een specifiek systeem van normen en waarden tot uiting komend in de signatuur van 
de organisatie, heeft ten slotte eveneens een positieve invloed op de betrokkenheid van 
professionals bij de organisatie (Mathieu & Zajac 1990). Een dergelijk systeem 
fungeert als een normatief kader voor het gedrag, beïnvloedt het overtuigingssysteem 
in de organisatie en versterkt via gevoelens van gemeenschappelijkheid de gerichtheid 
op de organisatie (Wiener 1982). Anderzijds wordt als verklaring aangevoerd dat in 
dergelijke systemen voor instrumentele motivaties minder ruimte is en dat organisaties 
ook de mogelijkheid hebben alleen die personen te selecteren die gevoelig voor deze 
systemen zijn. Opgemerkt moet worden dat de gevoeligheid voor normen en waarden 
een houding is die buiten de organisatie, in het algemene proces van socialisatie en 
integratie, wordt ontwikkeld. Dit zou erop kunnen wijzen dat professionals die zich 
niet thuis voelen in (sterk) genormeerde organisaties er niet gaan werken of na een 
tijdje een andere baan zoeken. Aldus ontstaat een vrij homogeen personeelsbestand dat 
de gezamenlijkheid versterkt en de betrokkenheid bij de organisatie vergroot. 

4.7.2 Hypothesen 

Bij de formulering van de hypothesen over de invloed van de antecedenten op de 
roloriëntaties van medisch specialisten in het ziekenhuis gaan wij, evenals bij de 
formulering van de centrale hypothesen (1 t/m 3), uit van de klassieke theorie. Deze 
theorie veronderstelt dat naarmate professionals meer zijn gericht op de professierol, zij 
minder op een rol in de organisatie en het management zijn georiënteerd. 

Hypothese 4: Leeftijd 
Specialisten die behoren tot de oudere leeftijdsgroepen zijn sterker gebonden aan 
de professie en daarom minder sterk betrokken bij de organisatie dan specialisten 
uit de jongere leeftijdscategorieën. Ook hebben zij minder vertrouwen in het 
management van het ziekenhuis en oriënteren zij zich minder sterk op een taak in 
het management van het ziekenhuis dan hun jongere collega 's. 

Hypothese 5: Geslacht 
Specialisten van het mannelijke geslacht vertonen een sterkere binding met de 
professie en zijn daarom minder sterk betrokken bij de organisatie, hebben 
minder vertrouwen in het management van het ziekenhuis en oriënteren zich ook 
minder sterk op een managementtaak in het ziekenhuis dan specialisten van het 
vrouwelijke geslacht. 
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Hypothese 6: Politieke voorkeur 
Specialisten met een voorkeur voor een partij aan de rechter kant van het 
politieke spectrum hebben een sterkere binding met de professie en zijn als gevolg 
daarvan minder sterk betrokken bij de organisatie dan specialisten met een 
voorkeur voor een meer links op het politieke spectrum gesitueerde partij. Ook 
hebben zij minder vertrouwen in het management van het ziekenhuis en 
oriënteren zij zich minder sterk op een taak in het ziekenhuismanagement dan 
specialisten met een meer linkse politieke signatuur. 

Hypothese 7: Intrinsieke arbeidsmotivatie 
Naarmate specialisten een meer intrinsieke arbeidsmotivatie hebben zullen zij 
sterker gebonden zijn aan de professie en bijgevolg minder sterk betrokken zijn 
bij de organisatie, minder vertrouwen hebben in het management van het 
ziekenhuis en zich minder sterk op het ziekenhuismanagement oriënteren. 

Hypothese 8: Extrinsieke arbeidsmotivatie 
Naarmate specialisten een meer extrinsieke arbeidsmotivatie hebben zullen zij 
minder sterk gebonden zijn aan de professie en daardoor sterker betrokken zijn 
bij de organisatie, een groter vertrouwen hebben in het ziekenhuismanagement en 
zich sterker oriënteren op een taak in het management van het ziekenhuis. 

Hypothese 9: Specialisme 
Specialisten die voor hun werkzaamheden meer afhankelijk zijn van de 
organisatie (heelkundige of ondersteunende specialismen) hebben een minder 
sterke binding met de professie en zijn bijgevolg meer betrokken bij de 
organisatie, hebben meer vertrouwen in het management van het ziekenhuis en 
oriënteren zich sterker op een taak in het management dan specialisten die voor 
hun werkzaamheden minder afhankelijk van de organisatie zijn (interne 
specialismen). 

Hypothese 10: Werkervaring 
Specialisten met een lange werkervaring in het ziekenhuis zijn minder sterk 
gebonden aan de professie en daardoor sterker betrokken bij de organisatie, 
hebben meer vertrouwen in het management van het ziekenhuis en hebben een 
sterkere oriëntatie op een taak in het management van het ziekenhuis dan 
specialisten met een minder lange werkervaring in het ziekenhuis. 

Hypothese 11: Werkvorm 
Specialisten werkzaam als vrijgevestigd beroepsbeoefenaar vertonen een sterkere 
binding met de professie en zijn daarom minder sterk betrokken bij de organisatie, 
hebben minder vertrouwen in het management van het ziekenhuis en oriënteren 
zich minder sterk op een managementtaak in het ziekenhuis dan specialisten die 
in dienstverband aan het ziekenhuis verbonden zijn. 
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Hypothese 12: Functie of taak in de organisatie 
Specialisten die naast hun basisfunctie een andere (extra) functie of taak in de 
organisatie vervullen hebben een minder sterke binding met de professie en zijn 
als gevolg daarvan meer betrokken bij de organisatie. Ook hebben deze 
specialisten een groter vertrouwen in het management van het ziekenhuis en 
oriënteren zij zich sterker op een taak in het ziekenhuismanagement dan 
specialisten die naast hun basisfunctie geen andere (extra) functie of taak in het 
ziekenhuis uitoefenen. 

Hypothese 13: Tijdsbesteding aan de directe patiëntenzorg 
Naarmate specialisten meer tijd besteden aan de directe patiëntenzorg zullen zij 
een sterkere binding hebben met de professie en daardoor minder sterk betrokken 
zijn bij de organisatie, een minder groot vertrouwen hebben in het ziekenhuis
management en zich minder sterk op een taak in het management van het 
ziekenhuis oriënteren. 

Hypothese 14: Tijdsbesteding aan overleg in de organisatie 
Naarmate specialisten meer tijd besteden aan overleg in het ziekenhuis zullen zij 
een minder sterke binding hebben met de professie en daarom sterker betrokken 
zijn bij de organisatie, een groter vertrouwen hebben in het ziekenhuis
management en zich sterker op een taak in het management van het ziekenhuis 
oriënteren. 

Hypothese 15: Omvang organisatie 
Naarmate specialisten werkzaam zijn in ziekenhuizen van kleinere omvang zullen 
zij minder sterk gebonden zijn aan de professie en bijgevolg sterker betrokken zijn 
bij de organisatie, meer vertrouwen hebben in het management van het ziekenhuis 
en zich sterker oriënteren op een managementtaak in het ziekenhuis. 

Hypothese 16: Omvang maatschap of afdeling 
Specialisten werkzaam in grote maatschappen of op grote afdelingen hebben een 
minder sterke binding met de professie en zijn als gevolg daarvan meer betrokken 
bij de organisatie, hebben een groter vertrouwen in het management van het 
ziekenhuis en een sterkere oriëntatie op een taak in het ziekenhuismanagement 
dan specialisten werkzaam in kleine maatschappen of op kleine afdelingen in het 
ziekenhuis. 

Hypothese 17: Type ziekenhuis 
Specialisten werkzaam in kleine en grote algemene ziekenhuizen zijn sterker 
gebonden aan de professie en daarom minder sterk betrokken bij de organisatie. 
Ook hebben deze specialisten minder vertrouwen in het ziekenhuismanagement en 
oriënteren zij zich minder sterk op een taak in het management van het ziekenhuis 
dan specialisten werkzaam in academische en topklinische algemene zieken
huizen. 
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Hypothese 18: Beslissingsstructuur 
Specialisten werkzaam in ziekenhuizen met een meer decentrale beslissingsstruc
tuur zijn minder sterk gebonden aan de professie en daardoor sterker betrokken 
bij de organisatie, hebben meer vertrouwen in het management van het ziekenhuis 
en oriënteren zich sterker op een taak in het ziekenhuismanagement dan 
specialisten werkzaam in ziekenhuizen met een meer centrale beslissingsstruc
tuur. 

Hypothese 19: Invloed op bestuur en beleid 
Naarmate specialisten meer invloed hebben op het bestuur en beleid van het 
ziekenhuis zullen zij een minder sterke binding hebben met de professie en als 
gevolg daarvan meer betrokken zijn bij de organisatie, meer vertrouwen hebben 
in het management van het ziekenhuis en zich sterker op een taak in het 
management van het ziekenhuis oriënteren. 

Hypothese 20: Signatuur 
Specialisten werkzaam in ziekenhuizen met een christelijke signatuur zullen 
minder sterk gebonden zijn aan de professie en bijgevolg meer betrokken zijn bij 
de organisatie, meer vertrouwen hebben in het management van het ziekenhuis en 
zich sterker op een taak in het ziekenhuismanagement oriënteren dan specialisten 
werkzaam in ziekenhuizen met een algemene signatuur. 

4.7.3 Potentieel draagvlak 

Op grond van de opgestelde hypothesen over de invloed van de antecedenten verwachten 
wij dat het potentieel aan specialisten dat sterk bij de organisatie is betrokken en het 
toekomstig potentieel aan specialisten dat zich sterk oriënteert op een managementtaak 
zich bevindt onder: 

de jongere specialisten 
de vrouwelijke specialisten 
de specialisten met een meer linkse politieke voorkeur 
de specialisten met een geringe intrinsieke arbeidsmotivatie 
de specialisten met een sterke extrinsieke arbeidsmotivatie 
de specialisten werkzaam in een heelkundig of ondersteunend specialisme 
de specialisten met veel werkervaring in de organisatie 
de specialisten die in (loon)dienstverband aan het ziekenhuis zijn verbonden 
de specialisten die naast hun basisfunctie in de organisatie een (extra) functie 
vervullen of extra taak verrichten 
de specialisten die weinig tijd aan de directe patiëntenzorg besteden 
de specialisten die veel tijd investeren in overleg in het ziekenhuis 
de specialisten werkzaam in de kleinere ziekenhuizen 
de specialisten werkzaam op grote afdelingen of in grote maatschappen 
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de specialisten verbonden aan een academisch of topklinisch algemeen ziekenhuis 
de specialisten werkzaam in ziekenhuizen met een decentrale beslissingsstructuur 
de specialisten werkzaam in ziekenhuizen met veel (gepercipieerde) invloed van de 
specialisten op het bestuur en beleid van het ziekenhuis 
de specialisten werkzaam in een ziekenhuis met een christelijke signatuur 

Noten (hoofdstuk 4) 

1. Hierbij moet worden aangetekend dat hoewel onderzoek heeft aangetoond dat de unidimensionaliteit 
van het rolorlëntatieconcept niet langer houdbaar is, deze opvatting vandaag de dag in veel 
zienswijzen over professionals nog een grote rol speelt en vaak impliciet als uitgangspunt wordt 
gekozen voor het beschouwen van de relatie tussen professie en organisatie. 

2. Beide roltypen verwijzen ook naar een intrinsieke tegenstelling in de behoeften van organisaties: 

organisaties hebben aan de ene kant deskundigheid en kennis nodig, aan de andere kant zijn ze ook 

gebaat bij loyale werknemers. 

3. De mogelijke invloed van de context op de onentatie van professionals op hun rol in de organisatie 

wordt in deze onderzoeken reeds gesignaleerd. 

4 . Zo vond Abrahamson (1965) dat in de loyaliteit van medewerkers aan de organisatie ook 
ovenwegingen van intra-psychische en sociaal-geografische aard meespelen. Professionals met een 
sterke binding aan hun familie en de streek waarin ze opgroeien voelden zich meer gebonden te blijven 
dan professionals met een minder sterke band met familie of streek. 

5. Uit het onderzoek van Goldberg komt naar voren dat deze posities gekenmerkt worden door relatief 
veel invloed en autonomie, kenmerken die sporen met de rol en status van de professie (1976). 

6. Ook is er een verschil m de juridische relatie met de organisatie: wetenschappers hebben 

overwegend een dienstverband met de organisatie en hebben met het bestuur van de instelling een 

gezagsrelatie, specialisten zijn (nog) voor het merendeel in maatschapsverband en via een (aan het 

algemene verbintenissenrecht te toetsen) toelatingscontract aan het ziekenhuis verbonden. 

7. Volgens Gunz & Gunz (1994) is er hierin geen onderscheid tussen de traditionele professionals 
zoals artsen en advocaten of de nieuwere professionals zoals wetenschappers en ingenieurs. 

8. Aranya & Ferris (19Θ4) geven als mogelijke verklaring voor de afwezigheid van het organisatie-

professieconflict het mechanisme van het onderdrukken van dissonante cognities. Volgens deze 

auteurs is het niet onwaarschijnlijk dat professionals onbewust het potentiële conflict tussen 
organisatie en professie uit de weg gaan door dissonante cognities zoals betrokkenheid bij de 
professie en betrokkenheid bij de organisatie consonant of congruent aan elkaar te maken. Cognitieve 
congruentie veronderstelt dat: "a persons's position on one dimension directly influences his position 
on others because certain positions on various dimensions are cognitively congruent (balanced)" 
(Tuma & Grimes 1981: 191). 
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9. Consequentie van deze opvattingen is dat ook de vanatie in rolonëntaties tussen organisaties 
groter zal zijn dan binnen organisaties of orgamsatietypen en dat er binnen organisaties verschillen in 
samenhang zullen voorkomen, afhankelijk van de mate waarin de organisatie bepaalde kenmerken 
selecteert en afhankelijk van de mate waarin werknemers gevoelig zijn voor stimuli van de 
organisatie 

10 Het met-klassieke beeld verwijst naar de opvatting van het medisch beroep als een gewoon, met 
andere beroepen vergelijkbaar, beroep In een onderzoek onder artsen in Nederland (1983) vonden 
Boerma & Tijssen dat 60% van de artsen wat betreft de opvattingen over hun beroep tussen een 
klassiek en een met-klassiek beeld in zat, 18% een met-klassieke opvatting daarover had en 16% het 
medisch beroep duidelijk zag als een klassieke professie 

11 Lammers (1964/1987) onderscheidt evenals Tuma en G π mes een dimensie in de Organisationen 

betrokkenheid van orgamsatieleden die tot stand komt op basis van het ondersteunen van de doelen en 

het beleid van de organisatie, hij noemt deze dimensie de ideële binding aan de organisatie 

12 Volgens Mathieu & Zajac (1990) zijn er aanwijzingen dat de betrokkenheid van medewerkers bij de 
organisatie een bepaald patroon heeft BIJ entree in de organisatie is de betrokkenheid relatief hoog 
om daarna af te nemen tot een lager maar relatief stabiel niveau Volgens Van Maanen (1975) duurt 
het ongeveer 30 maanden tot de betrokkenheid een redelijk stabiel niveau heeft bereikt 

13 Zo omschrijven Porter et al (1974) orgamsalionele betrokkenheid als "De sterkte van de 
identificatie van individuen met, en de betrokkenheid bij een bepaalde organisatie" En verstaan ZIJ 
hieronder (a) een sterk geloof in en aanvaarding van de doelen van de organisatie, (b) een bereidheid 
zich In te zetten voor de organisatie en (c) de duidelijke wens lid te blijven van de organisatie (1974 
604) 

14 Zo komt uit het onderzoek van Sheldon (1971) naar voren dat professionals die met sterk sociaal 
op de organisatie zijn gencht geen sterke binding met de organisatie hebben, ondanks factoren als een 
hoge leeftijd, lange werkervaring of hoge positie Professionals ontwikkelen volgens haar een 
toenemend sterke betrokkenheid bij het beroep wanneer ZIJ daar meer ervaring in opdoen Hierdoor 
versterkt zich hun betrokkenheid bij het beroep ten koste van de betrokkenheid bij de organisatie 
Sociale contacten vormen hier volgens de auteur een goed tegenwicht tegen 

15 Het onderzoek van Boerma & Tijssen (1983) omvat leden van de medische professie in het 
algemeen, dus naast specialisten ook huisartsen, sociaal-geneeskundigen en assistenten in opleiding 
In dit onderzoek komt naar voren dat oudere artsen, mannelijke artsen en artsen met een rechtse 
politieke voorkeur het klassieke beroepsbeeld duidelijk sterker onderschrijven dan jongere artsen, 
vrouwelijke artsen en artsen met een linkse politieke signatuur Uit dit onderzoek komt ook naar voren 
dat specialisten zich in duidelijk sterkere mate in het klassieke beroepsbeeld kunnen vinden dan 
huisartsen of sociaal-geneeskundigen Dit wil echter nog met zeggen dat hieruit blijkt dat ook oudere, 
mannelijke en 'rechtse' specialisten een meer klassieke beroepswaarde-opvatting hebben dan jongere, 
vrouwelijke en op het politieke spectrum links georiënteerde specialisten, gelet op de hoge en 
klassieke status die specialisten in de medische professie innemen gaan WIJ daar voorlopig wel 
vanuit 

16 In de literatuur wordt ook veelvuldig het kenmerk beroepservaring als determinant van de 
orgamsationele betrokkenheid van professionals genoemd Naarmate professionals langer werken in 
het beroep wordt de professionele identiteit versterkt door het ontwikkelen van een grotere 
competentie en meer professioneel prestige Dit heeft volgens Wallace tot gevolg dat met het 
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toenemen van de beroepservanng professionals zich meer committeren aan de professionele normen 

en waarden. Ook investeren ZIJ meer in het beroep, waardoor volgens het calculatieve bindingsidee de 

professionele betrokkenheid zich versterkt (1995) Professionals met een lange beroepservaring en 

een sterke betrokkenheid bij het beroep vertonen volgens bepaalde auteurs een lage betrokkenheid bij 

de organisatie, ongeacht leeftijd, positie of duur van het samenwerkingsverband met de organisatie 

(Sheldon 1971) Ander onderzoek wijst echter uit dat beroepservanng geen invloed heeft op zowel de 

professionele als orgamsationele betrokkenheid van professionals (Tuma & G π mes 1981), of juist de 

betrokkenheid bij het beroep en de organisatie versterkt (Welsch & LaVan 1981, Meyer et al 

1993) 

17. Een verklaring hiervoor wordt gezocht in het gegeven dat professionals de speciale status die ze 

in de organisatie genieten vertaald willen zien in een bijzondere positie in de organisatie Een andere 

mogelijke verklaring voor dit fenomeen wordt gezocht in de kernfunctie die professionals in 

organisaties vervullen Hierdoor wordt een carrière in het semormanagement van de organisatie 
gemakkelijk tot de professionele carrièremogelijkheden van met name oudere of gerenommeerde 
professionals gerekend (Gunz & Gunz 1994 806-807) 

18. De tijdsbesteding van specialisten aan de directe patiëntenzorg, en afstemming en overleg in de 
organisatie worden ook als antecedenten in het onderzoek opgenomen omdat ze direct verbonden zijn 
met het werk in de organisatie en daardoor een goede uitdrukking zijn van de door Reichers (1985) 
onderscheiden attnbutiebenadenng van het bindingsconcept In deze benadering is binding aan de 
organisatie het resultaat van rolgedrag dat expliciet, vrijwillig en onherroepelijk is Door dit 
publiekelijke gedrag worden individuen gebonden aan hun handelingen en ontstaat een gevoel van 
binding Deze opvatting van het bindingsconcept gaat dus uit van de invloed van gedrag op de binding 
als houding. De term attributie verwijst volgens Reichers naar het verschijnsel dat mensen zichzelf 
een houding van betrokkenheid toeschrijven nadat ZIJ openlijk het daarbij behorende rolgedrag hebben 
getoond 

19 Organisaties die groeien lijken voor de complexiteit die daarmee gepaard gaat vooral een oplossing 
te zoeken in een beter beleid, zo wijst onderzoek van Alexander, Mornsey & Shortell (1986) uit, en 
niet zozeer in een betere integratie van orgamsatieleden/professionals in de organisatie 

20. Volgens Abrahamsson kan er een onderscheid worden gemaakt tussen participatie als uitbreiding 
van de rol van werknemers in het management of de bepaling van het beleid van de organisatie, en 
participatie als de uitbreiding van de rol van werknemers in de werkprocessen of de uitvoering van het 
orgamsatiebeleid (1977) De eerste vorm van participatie wordt politieke participatie genoemd en 
betekent een verandering in de machtsverhoudingen in de organisatie Processen van oligarchisenng 
of het ontwikkelen van beschikkingsmacht door bestuurders spelen hienn een belangrijke rol, reden 
waarom Abrahamsson deze vorm van participatie verbindt met processen in de top van de organisatie 
en klassieke bureaucratietheorieën Participatie in de uitvoering van het beleid betekent een 
verandering in de relatie tussen management en werknemers en wordt door Abrahamsson socio-
techmsche participatie genoemd Uitbreiding van de rol van werknemers in de productie is hier een 
uiting van evenals verandering van managementstijl en het invoeren van werkoverleg 

2 1 . Volgens De Man (1985) sluit het onderscheid tussen politieke en socio-techmsche participatie 
aan op de discrepantie in de praktijk dat de doelen van participatie wijzen in de richting van het 
vergroten van de invloed van werknemers in het management en het bestuur maar de middelen die men 
voor deze invloedsuitoefenmg aanwendt alleen de uitbreiding van de werknemersrol in de uitvoering 
van het werk betreffen Het onderscheid van Abrahamsson maakt ook duidelijk dat de impliciet of 
expliciet gehanteerde hypothese dat participatie aan de basis van de organisatie vanzelf leidt tot 
vergroting van invloed aan de top, met op hoeft te gaan (De Man 1985) Door het verschil in aard van 
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organisatieprocessen waarop politieke en socio-technische participatie ingnjpen zijn deze vormen van 
participatie onderhevig aan verschillende empirische voorwaarden en theoretische condities Zo is de 
empinsche voorwaarde voor politieke participatie dat het management ook werkelijk bereid is macht 
en invloed te delen en veronderstelt socio-technische participatie vooral een meer open 
managementstijl 
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5 Onderzoeksopzet 
en onderzoeksmateriaal 

5.1 Inleiding 

In het eerste deel van dit hoofdstuk geven wij een beschrijving van de wijze waarop de 
data van het onderzoek zijn verzameld, de steekproef is getrokken en de respons op 
representativiteit is onderzocht. Daama behandelen wij de wijze waarop de schalen met 
betrekking tot de concepten binding aan de professie, betrokkenheid bij de organisatie, 
vertrouwen in het management en oriëntatie van medisch specialisten op een 
managementtaak in het ziekenhuis zijn geconstrueerd. Daarbij worden tevens de eerste 
onderzoeksuitkomsten beschreven. 

5.2 Onderzoeksopzet en steekproef 

Bij de keuze voor het soort onderzoek en het type onderzoeksinstrument heeft een 
aantal overwegingen een rol gespeeld. Op de eerste plaats is dat de aard van het 
onderzoek en het feit dat er nog weinig onderzoek naar de oriëntatie van specialisten op 
een rol in de organisatie en het management van het ziekenhuis is gedaan. Omdat het 
onderzoek een eerste verkenning is, leek ons de keuze voor een grootschalig onderzoek 
onder een aselecte representatieve steekproef van medisch specialisten geïndiceerd. Dit 
type onderzoek stelt ons in staat algemene (eerste) uitspraken over de verhouding 
tussen medisch specialisten en de ziekenhuisorganisatie te doen. In de keuze voor het 
waamemingsinstrument hebben vooral het soort uitspraken dat wij willen doen, de 
factor tijdsinvesteringen en de factor kosten meegespeeld. Het houden van een 
postenquête scoorde op alle drie de criteria het beste. Voor de postenquête is gekozen 
omdat dit type enquête, in verhouding tot de telefonische enquête of de persoonlijke 
enquête, ons voor specialisten minder bedreigend leek en specialisten gelet op hun 
drukke werkzaamheden dan zelf konden bepalen waar en wanneer ze de vragenlijst 
zouden invullen. Bovendien vraagt dit type instrument, anders dan het houden van face-
to-face interviews bijvoorbeeld, relatief weinig tijdsinvesteringen van de specialisten en 
zijn ook de kosten daarvan relatief lager. 
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In de keuze voor de steekproef heeft de in de theorie gesignaleerde mogelijke invloed 
van de context op de roloriëntaties van professionals in organisaties meegespeeld 
(Tuma & Grimes 1981). In de steekproefontwerp is de keuze daarom gevallen op een 
gestratificeerde at random trekking van geregistreerde medisch speciahsten in algemene 
en academische ziekenhuizen in Nederland met een stratificatie die (a) betrekking heeft 
op het type ziekenhuis en (b) op het type specialisme. 

Stratificatie naar type ziekenhuis 
Per 1-10-1992 zijn er in Nederland 112 algemene en negen academische ziekenhuizen 
(Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 808, nrs 1-2, NZi 1994). De meeste 
specialisten in academische ziekenhuizen zijn werkzaam in loondienstverband. 
Specialisten in algemene ziekenhuizen zijn overwegend als vrijgevestigd beroeps
beoefenaar aan het ziekenhuis verbonden. Tot de primaire taak van specialisten in 
academische ziekenhuizen horen naast de patiëntenzorg ook topklinische zorg, 
onderwijs en onderzoek. Voor specialisten in algemene ziekenhuizen geldt in het 
algemeen dat de primaire taak zich uitstrekt tot de patiëntenzorg; secundair daaraan 
houden zij zich ook bezig met onderzoek of het meewerken aan onderzoek, met 
uitzondering van de acht grote algemene opleidingsziekenhuizen (Ministerie van WVC 
1994). Deze algemene ziekenhuizen hebben de status van topklinisch ziekenhuis en 
opleidingsziekenhuis. Dit betekent dat zij evenals de academische ziekenhuizen de 
bevoegdheid hebben een breed pakket aan specialistische tot zeer specialistische zorg te 
bieden en dat zij specialisten voor minstens zeven erkende specialismen opleiden. 
Voorts kunnen de ziekenhuizen nog onderscheiden worden naar omvang. Het 
onderscheid tussen grote en kleine ziekenhuizen wordt in het algemeen gelegd bij het 
aantal erkende bedden waarover een ziekenhuis beschikt. 

De ziekenhuizen worden onderscheiden naar de volgende kenmerken: academisch (A) 
versus algemeen (a), opleidingsbevoegd (O) versus niet opleidingsbevoegd (o) en groot 
(G) versus klein (g). De combinatie van deze kenmerken levert de volgende vier in de 
steekproef opgenomen typen ziekenhuizen op: 

a) Academische ziekenhuizen (A, O, G) 
b) Topklinische algemene ziekenhuizen (a, O, G) 
c) Grote algemene ziekenhuizen (a, o, G) 
d) Kleine algemene ziekenhuizen (a, o, g) 

Hierbij hebben grote algemene ziekenhuizen een beddenaantal van tussen de 500 en 
600 erkende bedden (+/- 5%) en de kleine algemene ziekenhuizen een beddental dat ligt 
tussen de 200 en 300 erkende bedden (+/- 5%). Totaal zijn daarmee 70 van de 121 
algemene en academische ziekenhuizen in Nederland in het onderzoek betrokken. 

Naar type onderscheiden: 
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a) Academische ziekenhuizen: 9 
b) Topklinische algemene ziekenhuizen: 8 
c) Grote algemene ziekenhuizen: 20 
d) Kleine algemene ziekenhuizen: 33 

Stratificatie naar type specialisme 
In Nederland zijn er per 1-1-1994 13.694 geregistreerde medisch specialisten werkzaam 
in 31 specialismen (Specialisten Registratie Commissie 1994). Deze specialismen 
kunnen worden ingedeeld in vier hoofdklassen: heelkundige specialismen, inteme 
specialismen, zenuw- en zielsziekten en overige of ondersteunende specialismen. In 
tabel 5.1 staat de verdeling van specialisten in Nederland over de vier klassen 
weergegeven. 

Tabel 5.1: Geregistreerde medisch specialisten in Nederland naar klasse per 1-1-1994. 
Absolute aantallen en percentages (N=13.694) 

Klasse Frequentie absoluut Frequentie percentueel 

29 
31 

19 

Heelkundige specialismen 

Interne specialismen 

Zenuw- en zielsziekten 

Overige of ondersteunende 
specialismen 

Totaal 

3936 

4210 

2614 

2934 

13.694 
21 

100 
Bron: Specialisten Registratie Commissie 1994 

De klassen onderscheiden zich in het algemeen naar aard van werkzaamheden en positie 
binnen de beroepsgroep. Zo zijn heelkundige en ondersteunende specialismen in het 
algemeen meer afhankelijk van technologische investeringen dan interne specialismen 
en de specialismen die vallen onder de categorie zenuw- en zielsziekten, en is de aard 
van de werkzaamheden van de eerste twee specialismen meer technisch dan van de 
laatste twee. De ondersteunende specialismen zoals anesthesiologie en radiodiagnostiek 
zijn, zoals de naam al aangeeft, veelal ondersteunend voor het werk van de andere 
specialismen en zijn daar ook in het algemeen van afhankelijk. Voor de meeste 
specialismen ligt samenwerking met andere specialistische disciplines niet primair in 
de aard van de werkzaamheden besloten; voor de ondersteunende specialismen en met 
name voor het anesthesiologisch specialisme is dit wel het geval. Voorts speelt ook de 
positie binnen de beroepsgroep mee. Afgemeten naar salarisniveau en status nemen de 
heelkundige specialismen in het algemeen een hogere positie in dan de andere 
specialismen. Aangenomen wordt voorts dat ongeveer 25 procent van de specialisten in 
loondienst werkt en 75 procent vrijgevestigd het specialistisch beroep uitoefent 
(Nationale Raad voor de Volksgezondheid 1993). 
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Omdat in het onderzoek de invloed van de context op de roloriëntaties van specialisten 
een rol speelt, zoals de structuur en de cultuur van de professie, zijn in de steekproef de 
onderstaande drie klassen van specialismen betrokken. Naar aantal vormen deze klassen 
81 procent van het totale aantal specialisten in Nederland anno 1994. 

a) Heelkundige of snijdende specialismen 
b) Interne of niet-snijdende specialismen 
c) Ondersteunende specialismen 

Uit theoretische en praktische overwegingen besluiten we voorts niet alle specialismen 
uit de klassen aan te schrijven maar ons te beperken tot acht grote specialismen. 
Theoretisch omdat wij verwachten dat de grootste specialismen uit een klasse het beste 
de cultuur van de klasse vertegenwoordigen. Praktisch omdat het erg veel tijd in beslag 
zou nemen alle 28 specialismen uit de klassen afzonderlijk te benaderen. Bovendien 
bleken de gekozen specialismen tussen 60 en 75 procent van de specialisten uit de 
betreffende klassen te vertegenwoordigen. De geselecteerde specialismen zijn: 

a) Heelkundige klasse: algemene chirurgie, obstetrie & gynaecologie en keel-, 
neus- en oorkunde 

b) Interne klasse: inwendige geneeskunde, cardiologie en kindergeneeskunde 
c) Ondersteunende klasse: anesthesiologie en radiodiagnostiek 

Medewerking 
Om een zo groot mogelijke respons te bereiken, zijn de specialisten benaderd via de 
Wetenschappelijke Verenigingen. Ongeveer 75 procent van de specialisten is lid van 
een dergelijke vereniging. Wetenschappelijke Verenigingen zijn vakorganisaties van 
specialismen die vooral gericht zijn op de beroepsinhoudelijke ontwikkeling van de 
specialismen. (1) 

Aan de besturen van de acht Wetenschappelijke Verenigingen is een brief gestuurd met 
de vraag om medewerking aan het onderzoek en het verzoek een recente ledenlijst toe te 
sturen. Zes besturen reageerden hierop positief, het bestuur van één vereniging wilde 
uit privacy-overwegingen geen ledenlijst toesturen en één vereniging reageerde niet. 
Omdat de ledenlijsten niet alle actueel waren, wordt besloten specialisten van drie 
verenigingen (inwendige geneeskunde, cardiologie en radiodiagnostiek) op het huisadres 
aan te schrijven en de specialisten van de overige specialismen op het adres in het 
ziekenhuis. Op het moment van trekking van de steekproef is voorts onbekend hoe de 
precieze verhouding is tussen de geselecteerde ziekenhuizen en de typen specialismen. 
Daarom wordt besloten uit elk van de strata van ziekenhuizen eenvierde deel van de 
steekproef, op basis van de algemene verhouding tussen de klassen van specialismen, 
te trekken. Dit resulteert in een steekproef met een uiteindelijke omvang van 780 
specialisten (tabel 5.2). 
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Tabel 5.2: Steekproefverhoudingen. Aantal specialisten in bruto steekproef naar type 
specialisme en type ziekenhuis 

Type ziekenhuis: 

A (9) Β (8) C (20) D (33) Totaal (70) 

Type specialisme: 

Heelkundig 

Intern 

Ondersteunend 

Totaal 

69 

74 

52 

195 

(25%) 

69 

74 

52 

195 

(25%) 

69 

74 

52 

195 

(25%) 

69 

74 

52 

195 

(25%) 

A= academisch, B= topklinisch algemeen, C= groot algemeen, D= klein algemeen 

De enquête wordt op 21 september 1994 naar de specialisten verstuurd met een 
begeleidend schrijven van de promotor en een retourenveloppe. De retourenveloppe is 
naar type ziekenhuis en type specialisme gecodeerd in verband met de analyse van de 
non-respons. In het begeleidend schrijven wordt het doel van het onderzoek uitgelegd, 
wordt de specialisten verzocht om medewerking en wordt het belang van het onderzoek 
aangegeven (zie bijlage 1). In de brief staat tevens vermeld dat het invullen van de 
enquête ongeveer 25 minuten in beslag neemt en dat de onderzoeker telefonisch 
bereikbaar is voor nadere inlichtingen. Van de laatste mogelijkheid wordt door enkele 
specialisten gebruik gemaakt. De inlichtingen die worden gevraagd betreffen vooral de 
vertrouwelijkheid van het onderzoek en de anonimiteit van de enquête. 

Op 12 oktober 1994 volgt een herinneringsbrief. Deze brief wordt verstuurd naar alle 
specialisten in de steekproef. Hierbij wordt nogmaals gewezen op het belang van het 
onderzoek en gevraagd de enquête te retourneren (zie bijlage 1). Aan deze brief wordt 
geen extra enquête toegevoegd. 

De dataverzamelingsfase wordt in januari 1995 afgesloten. Er zijn dan 514 van de 780 
enquêtes geretourneerd. Dit is 66 procent van de onderzoeksgroep. Dertig enquêtes 
blijken niet tot onvolledig te zijn ingevuld. De voornaamste redenen voor weigering 
zijn: overstelpt met vragenlijsten en verzoeken om medewerking aan onderzoek, geen 
tijd, onderzoek zou toch niet helpen, twijfel aan het belang van het onderzoek en 
werkzaam in ander ziekenhuis. Na verwerking van de gegevens in een dataver
werkingsbestand resteren er 484 zeer goed ingevulde vragenlijsten. Dit is een effectieve 
steekproef van 62.1 procent. 

De respons op de enquête naar absolute aantallen en in percentages in chronologische 
volgorde: 

276 (35.5%) 

296 (37.9%) 

208 (26.6%) 

780 (100%) 
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Tabel 5.3: Dataverzameling in chronologische volgorde naar absolute aantallen en 
percentages 

Verzenden 
vragenlijst/ 
herinneringsbrief 

21-09-94 

12-10-94 

Totaal 

Niet ingevuld 

Totaal 

Datum retour 
vragenlijst 

21 t/m 30-09-94 
01 t/m 12-10-94 
13 t/m 31-10-94 
01 t/m 30-11-94 
01 t/m 31-12-94 
01 t/m 05-01-95 

Respons 
absoluut 

255 
128 
92 
29 

8 
2 

514 

30 

484 

Respons 
in % van 

steekproef 

32.7 
16.4 
11.9 
3.7 
1.0 
0.3 

66.0 

3.9 

62.1 

Respons 
cumulatief in % 
van steekproef 

32.7 
49.1 
61.0 
64.7 
65.7 
66.0 

5.3 Representativiteit 

Analyse van de respons wijst uit dat naar type specialisme en type ziekenhuis de 
verhoudingen in de responsgroep afwijken van de verhoudingen in de steekproef en de 
populatie. De verhoudingen tussen populatie, (bruto) steekproef en responsgroep (netto 
steekproef) staan vermeld in tabel 5.4. 

De ideale responsgroep van de specialisten uit de drie klassen zou voor 36 procent uit 
specialisten met een heelkundig specialisme, 37 procent uit specialisten met een intern 
specialisme en 27 procent uit specialisten werkzaam in een ondersteunend specialisme 
moeten bestaan. De feitelijke verhoudingen zijn dat 42.5 procent van de specialisten 
uit de responsgroep een heelkundig specialisme beoefent, 39.5 procent een intem 
specialisme en 18 procent een ondersteunend specialisme. Met behulp van de chi
kwadraattoets wordt onderzocht of de verschillen tussen de verwachte en de feitelijke 
aantallen aan toeval te wijten zijn of dat er sprake is van een systematische uitval. Uit 
de toets komt naar voren dat de kans op de empirische verdeling voor perfecte aselecte 
steekproeven uit de populatie heel klein is (p<.0005). De verschillen tussen de 
feitelijke verhoudingen in de populatie en de feitelijke verhoudingen in de responsgroep 
zijn in dit geval te groot om nog uitsluitend aan het toeval toe te schrijven. De 
heelkundige specialismen zijn in de steekproef significant oververtegenwoordigd, de 
ondersteunende specialismen significant ondervertegenwoordigd. 
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Tabel 5.4: Verdeling van de onderzoeksgroep (bruto steekproef) en de responsgroep 
(netto steekproef) naar type specialisme en type ziekenhuis. Absolute aantallen en 
percentages 
Populatie 

Absoluut 

2174 

2217 

1620 

6011 

2227 

670 

1904 

1210 

6011 

% 

36.0 

37.0 

27.0 

100.0 

37.0 

11.0 

32.0 

20.0 

100.0 

Categorie 

Specialisme: 

Heelkundig 

Intern 

Ondersteunend 

Totaal 

Ziekenhuizen: 

Academisch 

Topkl. 
algemeen 
Groot algemeen 

Klein algemeen 

Totaal 

Bruto 
steekproef 

Absoluut 

276 

296 

208 

780 

195 

195 

195 

195 

780 

% 

35.5 

37.9 

26.6 

100.0 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

100.0 

Netto 
steekproef 

Absoluut 

206 

191 

87 

484 

136 

118 

116 

114 

484 

% 

42.5 

39.5 

18.0 

100.0 

28.1 

24.4 

24.0 

23.5 

100.0 

Naar type ziekenhuis wijken de verhoudingen in de responsgroep eveneens van de 
verhoudingen in de onderzoeksgroep en de populatie af. Wanneer ons onderzoek 
representatief zou zijn, zou volgens toegevoegde gegevens 37 procent van de 
specialisten in de netto steekproef uit de academische ziekenhuizen afkomstig moeten 
zijn, 11 procent uit de topklinisch algemene ziekenhuizen, 32 procent uit de grote 
algemene ziekenhuizen en 20 procent uit de kleine algemene ziekenhuizen. Omdat wij 
echter uit elk stratum eenvierde deel van de steekproef hebben getrokken wijken de 
verwachte aantallen in de responsgroep van de feitelijke aantallen af. De specialisten 
uit de academische ziekenhuizen en de grote algemene ziekenhuizen zijn in de netto 
steekproef significant ondervertegenwoordigd, de specialisten uit de topklinisch 
algemene en de kleine algemene ziekenhuizen significant oververtegenwoordigd 
(p<.0005). 

Besloten wordt de aantallen uit de netto steekproef te herwegen zodat de vertekening 
naar specialisme en ziekenhuiscategorie wordt gecorrigeerd. Aan de twaalf categorieën 
respondenten uit de responsgroep worden wegingsfactoren toegekend. Het kleinste 
gewicht (0.300) krijgen de heelkundige specialisten uit de topklinisch algemene 
ziekenhuizen omdat de respons uit deze categorie de grootste afwijking naar boven van 
de ideale netto steekproef vertoont. Het grootste gewicht is voor de ondersteunende 
specialisten uit de academische ziekenhuizen (1.893). Door aan de respondenten uit 
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bijvoorbeeld deze categorieën een gewicht van respectievelijk 0.300 en 1.893 toe te 
kennen, wordt ervoor gezorgd dat de 51 respondenten uit de eerste categorie en de 18 
respondenten uit de tweede categorie samen meetellen voor respectievelijk 15 en 34 
respondenten. Dit is net zoveel als in de ideale netto steekproef gewenst zou zijn 
(tabel 5.5). 

Tabel 5.5: Herweging van de netto steekproef: wegingsfactor, feitelijke aantallen en 
ideale netto steekproef naar steekproefcategorie 

Type specialisme 

Heelkundig 

Intern 

Ondersteunend 

Totaal 

Type ziekenhuis: 

Academisch Topklinisch 

1.200* 
58** 
70*** 

1.260 
60 
76 

1.893 
18 
34 

136 
180 

algemeen 

0.300 
51 
15 

0.360 
44 
16 

0.993 
23 
23 

118 
54 

Groot 
algemeen 

1.172 
49 
57 

1.232 
46 
57 

1.865 
21 
39 

116 
153 

Klein 
algemeen 

0.681 
48 
33 

0.741 
41 
30 

1.374 
25 
34 

114 
97 

Totaal 

206 
175 

191 
179 

87 
130 

484 
484 

* = wegingsfactor, ** = feitelijk aantal respondenten, *** = gecorrigeerd aantal 
respondenten 

De herweging heeft tot gevolg dat er betere puntschattingen kunnen worden verkregen 
en dat de bewerkte steekproef op twee belangrijke kenmerken beter op de populatie 
lijkt dan de onbewerkte steekproef. Een nadeel van de herweging voor de univariate 
verdelingen is dat de standaardfout van de steekproef door de verschillende gewichten 
toeneemt. Een maat om de vergroting van de standaardfout te beoordelen is de Kish-
factor (Den Boon 1980). (2) 

Naarmate de Kish-factor groter is dan 1.0 neemt de standaardfout van de steekproef toe 
en worden de betrouwbaarheidsintervallen rondom de puntschattingen breder. 
Toepassing van de Kish-factor op de bewerkte netto steekproef levert een waarde op 
van net boven de één (1.1955). De toename in de standaardfout vormt hierdoor geen 
probleem, ook omdat de verschillen tussen de gewichten klein zijn (van 0.300 tot 
1.893) (3). De gewogen univariate frequentieverdelingen worden daarom zonder 
correctie voor de toename van de standaardfout weergegeven (bijlage 3). 
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Bij univariate verdelingen wordt in het algemeen een correctie voor de afwijking van 
respresentativiteit als wenselijk beschouwd. Wat betreft de gegevens uit ons onderzoek 
laat analyse van de verschillen tussen de ongewogen en de gewogen univariate 
verdelingen zien dat deze verschillen erg klein zijn. Bij andere analyses zoals de 
schaalconstructies, de bivariate analyses en de multiple regressie-analyse is voorts 
vastgesteld dat gewogen en niet-gewogen verdelingen vrijwel dezelfde uitkomsten 
geven. Daarom wordt bij deze (laatste) procedures verder gewerkt met de ongewogen 
frequentieverdelingen. 

5.4 Schaalconstructies en eerste onderzoeksuitkomsten 

In deze paragraaf gaan wij in op de schaalconstructies van het onderzoek en de eerste 
resultaten die wij hieruit kunnen afleiden (Borgdorff, Felling & Van der Wee 1995, 
Van der Wee, Feiling & Persoon 1996). Voor de constructie van de inhoud van de 
schalen hebben wij deels voortgebouwd op reeds bestaande vragen zoals die naar de 
betrokkenheid van de specialisten bij de professionele ideologie (Boerma & Tijssen 
1983), de vragen naar de loyaliteit aan de organisatie en de normatieve organisationele 
oriëntatie (Ter Heine 1979,1981) en de vragen naar de sociaal-emotionele binding van 
de specialisten aan de organisatie (Eisinga, Feiling, Peters, Scheepers & Schreuder 
1992). Deels hebben wij de vragen zelf geformuleerd zoals de vragen naar de 
tijdsinvesteringen van de specialisten, de vraag naar het ambiëren van een 
managementtaak en de vragen naar het ondersteunen door de specialisten van het beleid 
van het ziekenhuis (zie bijlage 2 en 11). 

5.4.1 Binding aan de professie 

1) Betrokkenheid bij de professionele ideologie 

Aan de specialisten hebben wij een aantal vragen voorgelegd over de wijze waarop zij 
vinden dat het beroep uitgeoefend moet worden. Deze vragen verwijzen naar kenmerken 
van het medisch beroep als professie. Er bestaat reeds een schaal die de opvattingen van 
artsen over de klassieke beroepswaarden autonomie, zelfregulatie en disponibiliteit 
meet (Boerma & Tijssen 1983). Deze schaal, met aan het ene uiteinde de opvatting van 
het medisch beroep als klassieke professie en aan het andere uiteinde de opvatting van 
het medisch beroep als gewoon beroep, is betrouwbaar en voldoende valide gebleken. 
Toch besluiten we zelf een schaal te maken, weliswaar op basis van de oude schaal 
maar aangepast aan de specifieke doelgroep van specialisten en de omstandigheden 
waaronder specialisten anno 1994/1995 hun beroep uitoefenen. Dit betekent dat wij de 
items die naar de kenmerken autonomie, zelfregulatie en disponibiliteit verwijzen, voor 
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zover betrekking hebbend op de klassieke beroepswaarden, aangepast overnemen. 
Daarnaast hebben wij de schaal aangevuld met nog enkele andere items die naar deze 
kenmerken verwijzen en met items die verwijzen naar de kenmerken anti-formalisering 
en egalitarisme. 

Via principale factoranalyse (PFA) hebben wij in eerste instantie onderzocht of de 

antwoorden van de specialisten op de vragen met elkaar samenhangen en verwijzen naar 

de vijf veronderstelde aspecten. Na invoering van de antwoorden van de specialisten op 

de vijftien items (fixed 5), blijken er inderdaad vijf verschillende factoren te bestaan. 

Uit de factorcorrelatiematrix komt naar voren dat de factoren met elkaar samenhangen; 

er wordt dan ook voor een oblique oplossing gekozen. De totaal verklaarde variantie 

van de gekozen oplossing is 41.2 procent. (4) 

De items die onderling hoog correleren en tot dezelfde factor behoren zijn vrijwel 
dezelfde als verwacht. Het item 'De kwaliteit van het medisch handelen kan alleen door 
de medische beroepsgroep worden bewaakt', moet alleen worden geherinterpreteerd. 
Verwacht werd dat dit item de variabele autonomie zou meten, maar uit de empirische 
resultaten blijkt dat de respondenten deze vraag opvatten als een verwijzing naar het 
kenmerk zelfregulatie. De items 'Het normen- en waardensysteem van artsen is 
wezenlijk verschillend van dat van andere werkers in de gezondheidszorg' en 'Je moet 
arts zijn om artsen te kunnen begrijpen' blijken multidimensionaal te zijn en worden 
uit de analyse verwijderd. Ze hebben op meer factoren ladingen van boven de .20. Ten 
slotte wordt het item 'Een veertigurige werkweek voor artsen gaat ten koste van de 
kwaliteit van het medisch handelen' niet in de schaal van disponibiliteit opgenomen 
omdat bij verwijdering van dit item de betrouwbaarheid van de schaal toeneemt. De 
resultaten van de factoranalyse staan in tabel 5.6 vermeld. 

Tabel 5.6: Betrokkenheid van medisch specialisten in algemene en academische 
ziekenhuizen in Nederland bij de professionele ideologie (vijf aspecten): percentages, 
rangnummers, betrouwbaarheid en aantallen (N) 

Onder- Neutraal Niet Rang- Betrouw- Ν 
schrijven onderschrijven nummer baarheid 
(%) (%) (%) * (alfa) 

Egalitarisme 

Disponibiliteit 

Zelfregulatie 

Autonomie 

Anti

formalisering ** 

64.2 

57.4 

47.5 

32.2 

20.2 

23.1 

31.9 

37.4 

45.1 

40.7 

12.7 

10.7 

15.1 

22.7 

39.1 

1 

2 

3 

4 

5 

.65 

.56 

.58 

.50 

.47 

480 

477 

481 

481 

479 

* Het rangnummer geeft aan welk aspect door de specialisten het meest wordt onder
schreven, **= Na hercodering wijst een hoge score op anti-formalisering naar een hoge 
mate van betrokkenheid 
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Uit de analyse blijkt dat het kenmerk egalitarisme door de specialisten het meest wordt 
onderschreven. Ruim tweederde van de specialisten (64.2%) is van mening dat, anno 
1994/1995, gelijke zeggenschapsverhoudingen binnen een maatschap of afdeling van 
belang zijn voor het goed functioneren van de beroepseenheid. Op de tweede plaats 
staat het kenmerk disponibiliteit. Een ruime meerderheid van de specialisten (57.4%) is 
het ermee eens dat van specialisten een bijzondere mate van toewijding aan de patiënt 
mag worden verlangd. Dit duidt erop dat voor veel specialisten het roepingsideaal nog 
steeds een belangrijk richtlijn voor het handelen is. Daarnaast onderschrijven relatief 
veel specialisten het kenmerk zelfregulatie. Bijna de helft van de specialisten (47.5%) 
vindt dat de beroepsgroep gebaat is bij het intem oplossen van problemen en dat de 
kwaliteit van het medisch handelen alleen door beroepsgenoten kan worden bewaakt. 

Bij de overige aspecten bevindt de meerderheid van de specialisten zich in de 
middencategorie. Dit betekent dat de meeste specialisten deze kenmerken niet echt 
onderschrijven maar ook niet echt afwijzen. Het betreft hier de aspecten autonomie en 
anti-formalisering. Opmerkelijk is dit voor het aspect autonomie. In veel professie- en 
organisatieliteratuur wordt dit aspect beschouwd als hét kenmerk van professies. In ons 
onderzoek komt dit aspect qua belangrijkheid pas op de vierde plaats en staan veel 
specialisten hier neutraal tegenover. Deze bevindingen kunnen erop duiden dat er in de 
beroepshouding van specialisten of in het beeld dat specialisten van het eigen beroep 
hebben een verschuiving optreedt. Gezien de ontwikkelingen in het veld van de zie
kenhuiszorg waarin van specialisten een meer participatieve of integratieve houding 
wordt verlangd, is dit verklaarbaar. Integratie en participatie brengen in het algemeen 
naast de mogelijkheid tot het vergroten van invloed ook het verschijnsel van invoeging 
in de structuur van de organisatie met zich mee. Dit kan binnen de beroepsgroep of 
beroepseenheid het belang van collegiale verhoudingen versterken en het belang van de 
professionele autonomie verzwakken. Het laatste kenmerk, het gebruik van informele 
regels in de beroepspraktijk, laat ten slotte een diffuus beeld zien. Dit aspect wordt het 
minst vaak door de specialisten onderschreven. Veel specialisten (39.1%) onderschrij
ven dit aspect niet; iets meer specialisten (40.7%) staan hier neutraal tegenover 
(bijlage 3). 

Kijken we naar de betrouwbaarheid van de schalen dan kunnen we constateren dat de 
alfa's van de schalen niet voldoen aan het criterium van > .70 (Nunnally 1959). (5) Dit 
criterium gaat er echter van uit dat schalen op 10 tot 15 items zijn gebaseerd. Onze 
schalen bestaan echter uit veel minder items en hebben toch al een behoorlijk hoge 
betrouwbaarheid. Gelet op de betrouwbaarheid van de schalen bij een dermate kleine 
itemomvang en de uitkomsten van de formule van Spearman-Brown kunnen wij van 
een voldoende hoge betrouwbaarheidsgraad per schaal spreken. (6) 

Om te kijken of de vijf aspecten ook tezamen verwijzen naar het klassieke 
beroepsbeeld van de specialisten, hebben wij een factoranalyse van de tweede-orde 
uitgevoerd. Wanneer de vijf afzonderlijke schalen van de professionele ideologie in deze 
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analyse worden ingevoerd blijken de communaliteiten van de kenmerken disponi-
biliteit, egalitarisme en anti-formalisering te laag te zijn. Het gemeenschappelijk 
gedeelte van elk van deze schalen met de andere schalen is te klein (minder dan .20) om 
van één grootheid te kunnen spreken. Dit betekent dat voor de betrokkenheid van de 
specialisten bij de professionele (klassieke) ideologie geen overall-schaal te construeren 
is. De aspecten autonomie, disponibiliteit, zelfregulatie, anti-formalisering en 
egalitarisme vertonen daarvoor onderling een onvoldoende sterke samenhang. Ook de 
drie meest klassieke aspecten autonomie, zelfregulatie en disponibiliteit, verwijzen 
samen niet naar eenzelfde onderliggend begrip. 

Tabel 5.7: Betrokkenheid van medisch specialisten bij de professionele ideologie: 
samenhang van de afzonderlijke aspecten. Cramérs ' V / Pearson's R 

Autonomie Zelfregulatie Disponibiliteit Anti
formalisering 

.20** 
/.34** 

.16** 
/.20** 

.17** 
/ .21** 

.15** 
/ .21** 

.14* 
/.14** 

.13** 
/.19** 

.12* 
/.16** 

*= significant bij .05 (lineariteit), **= significant bij .01 (lineariteit) 

Relevante verbanden tussen de afzonderlijke aspecten van de professionele ideologie 
blijken er te bestaan tussen het kenmerk autonomie en kenmerken disponibiliteit, 
zelfregulatie, anti-formalisering en egalitarisme (tabel 5.7). (7) Naarmate specialisten 
meer belang hechten aan de autonomie in de beroepsuitoefening ondersteunen zij ook 
sterker het klassieke dienstverleningsideaal, het zelfregulerend vermogen van de 
beroepsgroep, de informele regels in de beroepspraktijk en de gelijke zeggenschapsver
houdingen in de beroepsgroep. Daarnaast bestaan er significante, en positief lineaire, 
verbanden tussen de mate waarin de specialisten achter de zelfregulatie van de 
beroepsgroep staan en de mate van disponibiliteit, anti-formalisering en egalitarisme. 
Deze verbanden zijn echter niet relevant, evenmin als de verbanden tussen de mate van 
disponibiliteit en de mate waarin de specialisten liever informele dan formele regels in 
de beroepsuitoefening gebruiken, en voor gelijke zeggenschapsverhoudingen in de 
beroepsgroep zijn. Ten slotte blijkt de samenhang tussen de kenmerken egalitarisme en 
anti-formalisering noch relevant, noch lineair significant te zijn. 

Zelfregulatie 

Disponibiliteit 

Anti
formalisering 

Egalitarisme 
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Van de vijf aspecten van de professionele ideologie blijkt het kenmerk autonomie het 
meest van belang te zijn. Ondanks de vierde plaats die dit kenmerk op de ranglijst van 
onderschreven kenmerken inneemt. Specialisten ondersteunen dit kenmerk in mindere 
mate dan de andere kenmerken maar als ze dit wel doen dan neemt het ook een 
belangrijke plaats in het onderschrijven van de andere kenmerken in. De kenmerken 
disponibiliteit en zelfregulatie blijken buiten de samenhang met autonomie wel 
significant maar onvoldoende relevant met de overige kenmerken samen te hangen en 
anti-formalisering en egalitarisme hebben als kenmerk alleen met autonomie een 
relevant verband. De resultaten van de schaalanalyses betekenen dat wij de 
betrokkenheid van de specialisten bij de professionele ideologie niet als één grootheid 
maar als vijf afzonderlijke grootheden in de volgende analyses opnemen. 

De resultaten uit bovenstaande analyse zijn in tegenstelling tot de bevindingen van 
Boerma & Tijssen uit 1983. Deze onderzoekers vonden in hun onderzoek onder artsen 
in Nederland wel een gemeenschappelijke schaal van de klassieke gerichtheid van artsen 
op de professionele ideologie, bestaande uit de kenmerken autonomie, disponibiliteit 
en zelfregulatie. Een mogelijke verklaring voor het verschil tussen het onderzoek van 
Boerma & Tijssen en ons onderzoek kan gelegen zijn in het verschil in populatie 
tussen beide onderzoeken. Boerma & Tijssen hebben hun onderzoek onder alle artsen in 
Nederland gehouden: huisartsen, specialisten, sociaal-geneeskundigen en assistenten in 
opleiding. Wij hebben ons gericht op een specifieke deelgroep daarvan, de specialisten. 
Uit het onderzoek van de twee onderzoekers uit 1983 komt echter naar voren dat juist 
medisch specialisten de klassieke beroepswaarden het sterkst onderschrijven. Dit 
betekent dat een tweede mogelijke verklaring voor het verschil tussen de resultaten uit 
1983 en nu meer gewicht krijgt, namelijk de verklaring dat er een verschuiving 
optreedt in de houding van de specialisten naar de klassieke waarden van het beroep. 
Niet langer zijn autonomie, zelfregulatie en disponibiliteit in het algemeen bepalend 
voor het handelen van de specialisten en denken specialisten daar hetzelfde over. Het 
klassieke beroepsbeeld zoals dat in de jaren tachtig nog opgeld deed lijkt wezenlijk aan 
het veranderen te zijn, waarvoor ook de resultaten uit de eerste factoranalyse een 
indicatie zijn. Eerder hebben wij er al op gewezen dat de sterkere externe controle op de 
medische professie en de toenemende organisatorische en bedrijfsmatige inbedding van 
de beroepsbeoefenaren de cohesie van de beroepsgroep bedreigt. De grotere 
verantwoording die specialisten over het handelen moeten afleggen, de bedrijfsmatige 
criteria waarnaar meer en meer moet worden gehandeld en een andere, meer 
gedifferentieerde, organisatorische positie maken dat ook de belangen van groepen 
specialisten gaan differentiëren, en daarmee ook de waarden die aan de beroepsken-
merken door de specialisten worden gehecht Een minder homogeen beroepsbeeld is het 
gevolg. 
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2) Gerichtheid op professionele vaardigheden 

De mate waarin de specialisten tijd besteden aan verdere opleiding en scholing op het 
vakgebied is een indicator voor hun gerichtheid op hun professionele taak. Deze taak 
berust op specifieke kennis en vaardigheden die aan de professie zijn gebonden en naar 
hun aard een voortdurende scholing en bijscholing vragen. De mate waarin de 
specialisten hierop zijn gericht staat in tabel 5.8. 

Tabel 5.8: Gerichtheid van medisch specialisten in algemene en academische 
ziekenhuizen in Nederland op professionele vaardigheden: tijdsbesteding aan verdere 
opleiding en scholing op het vakgebied. Frequenties en percentages (N= 473) 

Zeer weinig tijd 

Weinig tijd 

Veel tijd 

Zeer veel tijd 

Totaal 

Frequentie 
absoluut 

13 

162 

258 

40 

473 

Frequentie 
percentueel 

2.8 

34.2 

54.5 

8.5 

100.0 

Percentage 
cumulatief 

2.8 

37.0 

91.5 

100.0 

Uit de tabel blijkt dat ongeveer tweederde deel van de specialisten veel tot zeer veel tijd 
besteedt aan verdere opleiding en scholing op het vakgebied (63%). Deze specialisten 
zijn in sterke mate gericht op het onderhouden en ontwikkelen van hun professionele 
kennis en vaardigheden. Een kleine 35 procent van de specialisten geeft aan niet al te 
veel tijd aan verdere opleiding en scholing te besteden (of te kunnen besteden) en 
slechts 2.8 procent van de specialisten investeert weinig tot niets in de ontwikkeling 
van het vak en vakgebied. 

3) Uitwisseling met vakgenoten 

Om dit deelconcept te meten is aan de specialisten gevraagd in welke mate zij met 
vakgenoten buiten de organisatie contact hebben over het werk. De antwoorden van de 
specialisten op deze vraag laten zich als als volgt ordenen (tabel 5.9): 

Een goede 66 procent van de specialisten heeft veel tot zeer veel contact over het werk 
met vakgenoten buiten de organisatie. Van deze specialisten verwachten wij dat zij een 
sterke binding met de professie hebben. Ruim 29 procent van de specialisten praat of 
schrijft weinig met collega's of vakgenoten buiten de organisatie. En een kleine 5 
procent van de specialisten staat wat dit betreft zeer weinig met beroepsgenoten buiten 
de organisatie over het werk in contact. 
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Tabel 5.9: Uitwisseling van medisch specialisten in algemene en academische 
ziekenhuizen in Nederland met vakgenoten: mate van contact met vakgenoten buiten de 
organisatie. Frequenties en percentages (N=478) 

Zeer weinig contact 

Weinig contact 

Veel contact 

Zeer veel contact 

Totaal 

Frequentie 
absoluut 

22 

140 

246 

70 

478 

Frequentie 
percentueel 

4.6 

29.3 

51.5 

14.6 

100.0 

Percentage 
cumulatief 

4.6 

33.9 

85.4 

100.0 

5.4.2 Betrokkenheid bij de organisatie 

1) Onderschrijven van het beleid 

Om dit deelconcept te meten is aan de specialisten gevraagd in welke mate zij het 
zorgbeleid, het financiële beleid en het personele beleid van het ziekenhuis, zoals dat 
op dit moment gestalte krijgt, ondersteunen. De antwoorden van de specialisten tonen 
aan dat een zeer grote meerderheid (81.7%) het zorgbeleid van het ziekenhuis in grote 
lijnen danwei helemaal ondersteunt. Ruim 70 procent van de specialisten onderschrijft 
op deze manier het financiële beleid, en een meerderheid (54.9%) geeft in sterke mate 
steun aan het personele beleid van de organisatie waarin ze werken (tabel 5.10). 

Tabel 5.10: Onderschrijven van het zorgbeleid, financiële beleid en personele beleid 
door medisch specialisten in algemene en academische ziekenhuizen in Nederland. 
Percentuele frequenties en factorladingen (N=463) 

Zorgbeleid 

Financiële beleid 

Personele beleid 

Helemaal/ in 
grote lijnen (%) 

81.7 

70.5 

54.9 

Klein beetje 
(%) 

12.5 

17.4 

27.5 

Vrijwel niet 
/niet (%) 

5.8 

12.1 

17.6 

Fl 

.74 

.81 

.73 

Cronbach's alfa =.80 

Factoranalyse wijst uit dat de drie vragen verwijzen naar de onderliggende dimensie 
onderschrijven van het ziekenhuisbeleid. De proportie verklaarde variantie van de 
gevonden factor is 57.8 procent en de betrouwbaarheid van de schaal .80 (tabel 5.10). 
De bijbehorende Likertschaal waarbij specialisten met meer dan één missende waarde 
buiten beschouwing zijn gebleven staat vermeld in tabel 5.11. 
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Tabel 5.11: Onderschrijven van het ziekenhuisbeleid door medisch specialisten in 
algemene en academische ziekenhuizen in Nederland. Somscores, frequenties en 
percentages (N=463) 

Zeer weinig onderschrijven 

Weinig onderschrijven 

Noch weinig, noch veel 
onderschrijven 

Veel onderschrijven 

Zeer veel onderschrijven 

Totaal 

Frequentie 
absoluut 

7 

32 

111 

297 

16 

463 

Frequentie 
percentueel 

1.5 

6.9 

24.0 

64.1 

3.5 

100.0 

Percentage 
cumulatief 

1.5 

8.4 

32.4 

96.5 

100.0 

Ten slotte zijn wij nagegaan of de gegevens met betrekking tot dit deelconcept zich 
ook laten ordenen in een cumulatief scalogrammodel. Hiervoor is gekeken naar de 
samenhang tussen de antwoorden op de drie vragen. Uit deze analyse blijkt dat er 
sprake is van een zeer sterke scalogramschaal (H=.75) met een goede betrouwbaarheid 
(rho=.73) (tabel 5.12). (8) 

Tabel 5.12: Onderschrijven van het ziekenhuisbeleid door medisch specialisten in 
algemene en academische ziekenhuizen in Nederland. Antwoordpatroon van de 
probabilistische scalogramanalyse met afgeleide scores, frequenties en percentuele 
frequenties (N=437) * 

Zorgbeleid Financiële Personele Graad van Frequentie Frequentie 
beleid beleid ondersteuning absoluut percentueel 

-

+ 

+ 

+ 

81 

-

-

+ 

+ 

.70 

-

-

-

+ 

.54 

0 

1 

2 

3 

60 

61 

103 

213 

437 

13.7 

14.0 

23.6 

48.7 

100.0 

* + teken = beleid onderschrijven, - teken = beleid niet onderschrijven; ** 0=zeer laag, 
l=laag, 2=noch laag.noch hoog, 3=hoog 

In het zorgbeleid van het ziekenhuis blijken de specialisten zich het gemakkelijkst te 
kunnen vinden, gevolgd door het financiële beleid. Het meest moeilijk te onderschrij
ven is het personele beleid van het ziekenhuis. Ruim 13 procent van de specialisten 
blijkt in het geheel geen steun te geven aan de drie beleidsvelden. Deze 60 specialisten 
staan zelfs niet achter het zorgbeleid van het ziekenhuis. De specialisten die wel achter 
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het zorgbeleid staan maar zich niet kunnen vinden in het financiële beleid en ook niet 
in het personele beleid van het ziekenhuis, maken 14 procent van de effectieve 
steekproef uit. De daaropvolgende groep van specialisten vormt de middencategorie van 
de schaal en is ruim 23 procent groot. Deze specialisten staan zowel achter het 
zorgbeleid als achter het financiële beleid van het ziekenhuis, maar kunnen zich niet 
vinden in het personele beleid van de organisatie. De specialisten die én achter het 
zorgbeleid én het financiële beleid én het personele beleid van het ziekenhuis staan 
ondersteunen het beleid van het ziekenhuis het meest. Dit is de grootste categorie met 
ruim 48 procent van de specialisten. 

Samengevat kunnen wij stellen dat ruim een kwart van de specialisten (27.7%) het 
beleid van het ziekenhuis in geringe tot zeer geringe mate ondersteunt en dat een kleine 
driekwart (72.3%) dit in vrij sterke tot sterke mate doet. Bijna de helft van de 
specialisten (48.7%) staat volledig achter het beleid van het ziekenhuis, voorzover door 
de drie beleidsvelden gerepresenteerd. 

2) Loyaliteit aan de organisatie 

Om de loyaliteit van specialisten aan het ziekenhuis te meten is aan de specialisten 
gevraagd onder welke omstandigheden zij het ziekenhuis zouden verlaten wanneer zich 
elders betere mogelijkheden voordoen. Hiervoor zijn vijf deelvragen opgesteld die elk 
een situatie aangeven waarin het werken in een andere organisatie voor de specialisten 
aantrekkelijker is: een wat grotere professionele vrijheid elders, een wat betere 
samenwerking met het management elders, een wat beter begrip van de directie voor de 
werkomstandigheden van de specialisten elders, een wat groter budget voor medische 
apparatuur en medische middelen en een wat grotere invloed van de specialisten op het 
beleid van het ziekenhuis elders. Uit de eerste analyse van dit deelconcept blijkt dat een 
ruime meerderheid van de specialisten niet van baan wil veranderen wanneer in een 
andere organisatie de professionele vrijheid groter is (54.1%), de samenwerking met het 
management beter is (56.4%) of de directie meer begrip voor de werkomstandigheden 
van specialisten toont (53.3%). Maar ook wanneer in een ander ziekenhuis het budget 
voor medische materialen en apparatuur wat groter is, wil bijna de helft van de 
specialisten niet van instelling veranderen (47.1%). Bij de omstandigheid dat in een 
ander ziekenhuis de invloed van specialisten op het beleid wat groter is liggen de 
meningen meer verdeeld. Een ruime 40 procent van de specialisten (41.2%) zegt onder 
deze omstandigheid het ziekenhuis niet te willen verlaten maar een ongeveer evengroot 
aantal (43.4%) zegt dit dan wel te willen doen (bijlage 3). 

De respondenten die twee of meer ongeldige scores op de vijf items van loyaliteit 
hadden zijn vervolgens uit de analyse verwijderd. Zo berusten de resultaten op de 
gegevens van personen die tenminste 60 procent geldige scores hebben. In de volgende 
tabel (5.13) staan de correlaties tussen de afzonderlijke items van het deelconcept. 
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Tabel 5.13: Correlaties tussen de afzonderlijke items van loyaliteit (phi) (N=467) 

Samenwerking beter 

Begrip groter 

Budget groter 

Invloed groter 

Vrijheid 
groter 

.57 

.57 

.42 

.45 

Samenwerking 
beter 

.73 

.41 

.59 

Begrip 
groter 

.50 

.58 

Budget 
groter 

.60 

Omdat hier sprake is van dichotome antwoordcategorieën, voeren wij geen 
factoranalyse uit maar alleen een probabihstische scalogramanalyse. De variabele 'Een 
wat grotere professionele vrijheid elders' blijkt niet in de cumulatieve schaal te passen. 
De overige vier items vormen een sterke schaal (H=.68) met een goede betrouwbaar
heid (rho=.87). Wanneer elders de samenwerking met het management beter is blijken 
de specialisten het minst geneigd het eigen ziekenhuis te verlaten. Is de invloed van de 
specialisten op het beleid elders groter, dan blijkt dat het meest moeilijk te zijn om te 
blijven. Specialisten zijn om deze reden snel geneigd het eigen ziekenhuis te verlaten. 
De overige situaties bevinden zich hiertussen in(tabel 5.14). 

Tabel 5.14: Loyaliteit aan de organisatie van medisch specialisten in algemene en 
academische ziekenhuizen in Nederland. Antwoordpatroon van de probabilistische scalo
gramanalyse: afgeleide scores, frequenties en percentuele frequenties (N=464) * 
Betere 
samenwerking 
management 
elders 

-

+ 

+ 

+ 

+ 

.59 

Beter 
begrip 
directie 
elders 

-

-

+ 

+ 

+ 

.55 

Groter 
budget 
elders 

-

-

-

+ 

+ 

.48 

Grotere 
invloed 
op beleid 
elders 

-

-

-

-

+ 

.42 

Graad van 
loyaliteit 
* * 

0 

1 

2 

3 

4 

Frequentie 
absoluut 

130 

66 

72 

45 

151 

464 

Frequentie 
percentueel 

28.0 

14.2 

15.5 

9.7 

32.6 

100.0 

*+ teken= blijven bij huidige instelling, • teken = niet blijven bij huidige instelling; 
** 0=zeer laag, ]=laag, 2=noch laag,noch hoog, 3=hoog, 4=zeer hoog 

Uit de analyse blijkt verder dat eenderde deel (32.6%) van de specialisten zeer loyaal is 
aan het eigen ziekenhuis. Deze specialisten kiezen ervoor bij de huidige instelling te 
blijven ook al is elders de samenwerking met het management beter, het begrip van de 
directie beter, het budget voor medische materialen en medische apparatuur groter en de 
invloed op het beleid van het ziekenhuis groter. Wanneer de samenwerking beter, het 
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begrip beter en het budget elders groter is, kiest een kleine 10 procent van de 
specialisten ervoor het huidige ziekenhuis niet te verlaten. Deze specialisten zouden dit 
wel doen bij een grotere invloed van de specialisten op het beleid elders. De volgende 
groep van specialisten geeft aan niet bij de huidige instelling weg te willen wanneer de 
samenwerking met het management en het begrip van de directie elders beter zijn. Zij 
zouden de huidige instelling wel verlaten bij een groter budget en bij meer invloed van 
de specialisten op het beleid elders. Deze groep is ruim 15 procent groot en vormt de 
middencategorie. Dan is er een groep van specialisten (14.2%) die er voor kiest bij het 
huidige ziekenhuis te blijven ook al is elders de samenwerking met het management 
beter. In de andere drie situaties zouden zij het ziekenhuis echter wel verlaten. Ten 
slotte geldt voor ruim een kwart van de specialisten (28%) dat zij in alle vier de 
situaties de huidige instelling zouden verruilen voor een andere. De loyaliteit van deze 
specialisten aan het ziekenhuis is erg klein. 

Samenvattend kunnen wij stellen dat de meningen van de specialisten over het blijven 
of weggaan bij de huidige instelling gelijk verdeeld liggen: ruim 42 procent van de 
specialisten zou het ziekenhuis verlaten wanneer zich elders betere mogelijkheden 
voordoen, een bijna evengroot percentage doet dit dan niet. 

3) Sociaal-emotionele binding aan de organisatie 

Om de sociaal-emotionele binding van de specialisten aan het ziekenhuis op te sporen 
is aan de specialisten een vijftal vragen voorgelegd. Deze vragen gaan over het zich 
thuis voelen in de organisatie, over veel mensen kennen in de organisatie, nergens 
anders willen werken dan in de organisatie, met plezier praten over de organisatie en 
tevreden zijn met de organisatie. Eerste analyse van dit deelconcept laat zien dat ruim 
70 procent van de specialisten zich helemaal thuis voelt in de organisatie waarin zij 
werken en dat een kleine 83 procent de uitspraak veel mensen in de organisatie te 
kennen onderschrijft. Ruim 50 procent van de specialisten praat met plezier met 
vrienden over het ziekenhuis en 73.6 procent van de specialisten blijkt tevreden te zijn 
met de organisatie waarin zij werken. Alleen de uitspraak 'Ik zou eigenlijk nergens 
anders willen werken dan hier' vertoont een afwijkende score: op deze deelvraag scoort 
de grootste groep van de specialisten (39.5%) negatief (bijlage 3). 

Op de antwoorden op de vragen is een factoranalyse uitgevoerd om na te gaan of de vijf 
items ook in werkelijkheid naar de onderliggende dimensie verwijzen. Uit de principale 
factoranalyse komt zoals verwacht een eenledige oplossing. Alle items verwijzen naar 
het sociaal-emotionele bindingsbegrip. Het item 'Ik zou eigenlijk nergens anders 
willen werken dan hier' wordt uit de analyse verwijderd omdat het onvoldoende 
samenhang met de andere items vertoont en een te lage communaliteit daarmee heeft. 
De bijbehorende Likertschaal ziet er als volgt uit (tabel 5.15): 
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Tabel 5.15: Sociaal-emotionele binding aan de organisatie van medisch specialisten in 
algemene en academische ziekenhuizen in Nederland. Somscores, frequenties en 
percentages (N=478) 

Zeer zwakke binding 

Zwakke binding 

Noch zwakke. 
noch sterke binding 

Sterke binding 

Zeer sterke binding 

Totaal 

Frequentie 
absoluut 

-

13 

106 

248 

111 

478 

Frequentie 
percentueel 

-

2.7 

22.2 

51.9 

23.2 

100.0 

Percentage 
cumulatief 

-

2.7 

24.9 

76.8 

100.0 

Cronbach's alfa=.75 

Om te kijken of de sterkte van de gevoelens van de respondenten zich in oplopende 
volgorde in de uitspraken weerspiegelt worden de items in een scalogrammodel 
ingevoerd. De uitspraken blijken, op één uitspraak na, met elkaar samen te hangen en 
te verwijzen naar het begrip verbondenheid met het ziekenhuis. De uitspraak 'Ik zou 
eigenlijk nergens anders willen werken dan hier' valt ook hierbij uit omdat deze 
onvoldoende samenhang met de andere uitspraken vertoont. De resterende vier 
uitspraken vormen tezamen een cumulatieve schaal en zijn naar graad van 
verbondenheid te ordenen. Dat wil zeggen dat de sterkte van gevoelens van 
verbondenheid van de specialisten zich in oplopende volgorde in de uitspraken 
weerspiegelt (tabel 5.16 en 5.17). 

Tabel 5.16: Correlaties tussen de afzonderlijke items van de sociaal-emotionele binding 
aan het ziekenhuis (phi) (N=478) 

Veel mensen kennen 

Met plezier praten 

Tevreden zijn 

Thuis voelen 

.21 

.47 

.57 

Veel mensen 
kennen 

.28 

.14 

Met plezier 
praten 

.49 

Het eenvoudigst om te onderschrijven is de uitspraak 'Ik ken veel mensen in de 
organisatie'. Om op deze uitspraak positief te antwoorden zijn weinig gevoelens van 
verbondenheid nodig. Het moeilijkst om mee eens te zijn is de uitspraak 'Wanneer ik 
met vrienden over de organisatie praat doe ik dat met plezier'. Deze uitspraak blijkt 
sterke gevoelens van verbondenheid van de specialisten te vragen. De overige twee 
uitspraken bevinden zich tussen beide vorige uitspraken in. De scalogramschaal heeft 
een schaalbaarheid van .55. De betrouwbaarheid van de schaal is goed (rho=.72). 
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Tabel 5.17: Sociaal-emotionele binding van medisch specialisten in algemene en 
academische ziekenhuizen in Nederland aan de organisatie. Antwoordpatroon van de 
probabilistische scalo gramanalyse met afgeleide scores, frequenties en percentuele 
frequenties (N=478) * 
Veel mensen Tevreden Zich thuis Met plezier Graad van Frequentie Frequentie 
kennen in zijn met voelen in praten over binding absoluut percentueel 
organisatie organisatie organisatie organisatie ** 

-

+ 

+ 

+ 

+ 

.84 

-

-

+ 

+ 

+ 

.74 

-

-

-

+ 

+ 

.72 

-

-

-

-

+ 

.53 

0 

1 

2 

3 

4 

22 

82 

63 

98 

213 

478 

4.6 

17.1 

13.2 

20.5 

44.6 

100.0 

* + teken= onderschrijven, - teken= niet onderschrijven; ** 0=zeer laag, l=laag,2=noch 
laag,noch hoog, 3=hoog, 4=zeer hoog 

Uit de analyse blijkt dat ruim 44 procent van de specialisten op alle vier de uitspraken 
positief heeft geantwoord. Deze 213 specialisten voelen zich het sterkst verbonden met 
het ziekenhuis waarin zij werken. Zij kennen veel mensen in de organisatie, zijn in het 
algemeen tevreden met het ziekenhuis, voelen zich in de organisatie helemaal thuis én 
praten ook met plezier met vrienden daarover. De daaropvolgende groep van 
specialisten geeft aan veel mensen in het ziekenhuis te kennen, tevreden met het 
ziekenhuis te zijn en zich ook helemaal thuis te voelen in de organisatie. Zij praten 
echter niet met vrienden met plezier over het ziekenhuis. Deze groep is ruim 20 
procent groot. De specialisten die noch zwak, noch sterk aan het ziekenhuis zijn 
gebonden nemen op de schaal een neutrale positie in. Deze specialisten hebben 
aangegeven veel mensen in de organisatie te kennen en ook tevreden met de organisatie 
te zijn. Zij voelen zich echter niet helemaal thuis in het ziekenhuis en praten ook niet 
met plezier met vrienden daarover. Deze klasse omvat 13.2 procent van de specialisten. 
Vervolgens zijn er de specialisten die alleen de uitspraak dat zij veel mensen in de 
organisatie kennen onderschrijven. Deze specialisten voelen zich zwak verbonden met 
het ziekenhuis waarin zij werken. In deze klasse komen 82 respondenten voor, dit is 
ruim 17 procent van de effectieve steekproef. Ten slotte zijn er 22 specialisten die zich 
in geen enkele uitspraak kunnen vinden. Deze groep van specialisten voelt zich het 
minst verbonden met het ziekenhuis en is 4.6 procent groot. 

Een ruime meerderheid van de specialisten blijkt dus een sterke tot zeer sterke binding 
met het ziekenhuis te bezitten (65.1%). Deze specialisten voelen zich persoonlijk 
betrokken de organisatie waarin zij werken. De groep van specialisten die zich 
nauwelijks met het ziekenhuis verbonden voelt, is zeer klein. Voor slechts een kleine 
5 procent van de specialisten is dit het geval. 
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4) Normatieve oriëntatie op de organisatie 

Om dit deelconcept te meten hebben wij aan de specialisten een aantal probleem
situaties voorgelegd met de vraag tot welke groepering zij zich hierbij in eerste 
instantie voor advies zouden wenden. De situaties betreffen zeer ernstige problemen 
met een collega in het ziekenhuis over zijn of haar functioneren, met patiënten over de 
resultaten van de behandeling, met verpleegkundigen over de informatieverstrekking 
aan de patiënt en met managers in het ziekenhuis over het gebruik van werkruimtes. 
De antwoorden van de specialisten op deze vragen zijn onderverdeeld in twee groepen: 
de specialisten die geantwoord hebben dat zij zich bij ernstige problemen in eerste 
instantie wenden tot het bestuur dan wel de directie van het ziekenhuis en de 
specialisten die te kennen hebben gegeven zich bij ernstige problemen in het 
ziekenhuis in eerste instantie tot het bestuur van de medische staf of stafconvent, 
collega's binnen het ziekenhuis of collega's daarbuiten te richten. 

Eerste analyse van dit concept wijst uit dat bij zeer ernstige problemen met een collega 
over zijn of haar functioneren het overgrote deel van de specialisten zich in eerste 
instantie niet tot het bestuur of de directie van het ziekenhuis voor advies wendt maar 
raad zoekt bij de professie (89.4%). Bij problemen met patiënten over de resultaten van 
de behandeling wordt dit minder. Dan wendt ruim 22 procent zich allereerst tot het 
ziekenhuisbestuur dan wel de directie en ruim 77 procent tot iemand uit de professie. 
Bij problemen met verpleegkundigen over informatieverstrekking aan de patiënt liggen 
de verhoudingen: 37.6 procent advies vragen aan het bestuur of de directie van het 
ziekenhuis, tegen 62.4 procent aan het bestuur van of collega's uit de beroepsgroep. 
Problemen met managers lenen zich het beste voor een oriëntatie op de organisatie. 
Wanneer over het gebruik van werkruimtes met deze groep in het ziekenhuis ernstige 
problemen ontstaan, wendt 65 procent van de specialisten zich tot het bestuur dan wel 
de directie van het ziekenhuis en 35 procent tot het medisch stafbestuur of het 
stafconvent dan wel tot collega's binnen of buiten de organisatie (bijlage 3). 

De antwoorden van de specialisten met de gerichtheid op het bestuur of de directie van 
het ziekenhuis hebben wij nader geanalyseerd. De analyse wijst uit dat de antwoorden 
tezamen verwijzen naar het begrip normatieve oriëntatie op de organisatie. De 
antwoorden van de specialisten blijken voorts naar moeilijkheidsgraad geordend te 
kunnen worden. In probleemsituaties met patiënten is het voor de specialisten het 
meest moeilijk om zich in eerste instantie tot de organisatie te wenden voor advies. 
Het gemakkelijkst zijn de situaties waarin er met managers in het ziekenhuis 
problemen ontstaan. De problemen met verpleegkundigen bevinden zich tussen beide 
vorige probleemsituaties in. In het scalogrammodel worden de probleemsituaties met 
collega's niet meegenomen. Dit item heeft een te lage H(i) waarde, wat betekent dat 
het onvoldoende in het model past en te veel fouten genereert. De homogeniteits-
waarde van de schaal is .42 en de betrouwbaarheid (rho) is .72 (tabel 5.18). 
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Tabel 5.18: Normatieve oriëntatie op de organisatie door medisch specialisten in 
algemene en academische ziekenhuizen in Nederland bij problemen met managers, 
verpleegkundigen en patiënten. Probabilistische scalogramanalyse met antwoordpatro-
nen en afgeleide scores, frequenties en percentuele frequenties (N=454) * 

Problemen 
managers 

-

+ 

+ 

+ 

.65 

Problemen Problemen 
verpleegkundigen patiënten 

-

-

+ 

+ + 

.39 .22 

Graad van 
oriëntatie ** 

0 

1 

2 

3 

Frequentie 
absoluut 

107 

172 

122 

53 

454 

Frequentie 
percentueel 

23.6 

37.9 

26.9 

11.6 

100.0 

*+ teken= advies vragen aan management, - teken= geen advies vragen aan management; 
** 0=zeer laag, l=laag, 2=noch laag,noch hoog, 3=hoog 

Uit de resultaten blijkt dat bijna een kwart (23.6%) van de specialisten zich in geen 
van de drie situaties tot de leiding van het ziekenhuis wendt voor advies. De grootste 
groep van de specialisten, 37.9 procent, vraagt bij problemen met managers wel advies 
aan het bestuur of de directie maar doet dit bij problemen met verpleegkundigen en 
problemen met patiënten niet. De daaropvolgende groep wendt zich bij problemen met 
managers en ook bij problemen met verpleegkundigen tot de top van het ziekenhuis 
maar niet in geval van problemen met patiënten. In deze categorie bevindt zich een 
kleine 27 procent van de specialisten. Ten slotte zijn er die specialisten die zich in alle 
onderscheiden probleemsituaties op de vertegenwoordigers van de organisatie richten, 
zelfs als het om resultaten van de behandeling van patiënten gaat. Slechts 11.6 procent 
van de specialisten bevindt zich in deze klasse. 

Samengevat blijkt de grootste groep van de specialisten (37.9%) zich alleen bij 
problemen met managers tot de leiding van het ziekenhuis te wenden. Een klein kwart 
van de specialisten (23.6%) richt zich in geen van de probleemsituaties tot het bestuur 
of de directie voor advies, terwijl een kleine 12 procent dit juist in alle drie de 
probleemsituaties doet. 

5) Investeren in sociale contacten 

De mate waarin specialisten investeren in een netwerk van contacten in de organisatie 
is gemeten door te vragen naar de tijdsbesteding aan sociale contacten in het werk en de 
tijdsbesteding aan informele activiteiten in de organisatie. Aan sociale contacten in de 
organisatie blijkt een kleine 40 procent van de specialisten veel tijd te besteden. Ruim 
15 procent van de specialisten geeft aan dit in geringe mate te doen en de overige 
specialisten (44.2%) doen dit noch in sterke noch in zwakke mate. Informele 
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activiteiten in de organisatie worden door weinig specialisten bezocht: een 5 procent 
van de specialisten geeft aan hieraan veel tijd te besteden, ruim 30 procent zegt dit niet 
al te veel te doen en ongeveer tweederde deel van de specialisten (64.1%) besteedt hier 
weinig tot zeer weinig tijd aan (bijlage 3). De twee deelvragen van het concept blijken 
voldoende met elkaar samen te hangen (Cramer's V=.20) en naar hetzelfde begrip te 
verwijzen: investeringen in sociale contacten in de organisatie. Likertanalyse levert de 
in tabel 5.19 weergegeven schaal van tijdsbesteding aan sociale contacten van de 
specialisten op. 

Tabel 5.19: Investeren in sociale contacten in de organisatie door medisch specialisten 
in algemene en academische ziekenhuizen in Nederland. Somscores, frequenties en 
percentages (N=484) 

Zeer weinig investeren 

Weinig investeren 

Noch weinig, 
noch veel investeren 

Veel investeren 

Zeer veel investeren 

Totaal 

Frequentie 
absoluut 

65 

155 

169 

74 

21 

484 

Frequentie 
percentueel 

13.4 

32.0 

34.9 

15.3 

4.4 

100.0 

Percentage 
cumulatief 

13.4 

45.4 

80.3 

95.6 

100.0 

Cronbach's alfa=.46 

Een grote groep van respondenten (34.9%) bevindt zich in de middencategorie; deze 
specialisten besteden noch veel noch weinig tijd aan sociale contacten in de 
organisatie. Anders ligt dat met ongeveer 20 procent van de respondenten: deze 
specialisten blijken juist veel tot zeer veel tijd daaraan te besteden. De grootste groep 
van specialisten echter (45.4%) zegt weinig tot zeer weinig tijd aan een netwerk van 
contacten te besteden. Omdat deze groep weinig tijd investeert in de organisatie, is 
volgens de theorie van de instrumentele binding de betrokkenheid van deze specialisten 
bij de organisatie laag. 

5.4.3 Vertrouwen in het management 

Een belangrijke voorwaarde voor een betere integratie van specialisten in het 
ziekenhuis is het vertrouwen van de specialisten in het management. Om de mate 
waarin deze houding voorkomt op te sporen hebben wij de specialisten vijf uitspraken 
voorgelegd die alle een aspect van het vertrouwensbegrip bevatten, zoals de openheid 
van het management, de inzet voor de specialisten en het serieus nemen en 
toevertrouwen van de belangen van de specialisten aan het management. De eerste 
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resultaten op itemniveau van dit hoofdconcept wijzen uit dat specialisten in het 
algemeen wel vinden dat het management de belangen van specialisten in het 
ziekenhuis serieus neemt (46.8%) en voor de beroepsgroep open staat (45.6%). Maar 
niet dat het management zich voldoende voor specialisten inzet (35.6%) en zeker niet 
dat de belangen van de specialisten met een gerust hart aan het management van het 
ziekenhuis kunnen worden toevertrouwd (72%). Verder blijkt dat een ruime meerderheid 
van de specialisten (75.2%) in het algemeen geen groot vertrouwen in het 
ziekenhuismanagement heeft of daar neutraal tegenover staat (bijlage 3). 

Analyse wijst verder uit dat de vijf items met elkaar samenhangen en dat de correlaties 
tussen de verschillende items vrij sterk is. De meest sterke samenhang blijkt er te 
bestaan tussen het onderschrijven van de uitspraak dat de belangen van de specialisten 
door het management serieus worden genomen en dat het management zich volgens de 
specialisten voldoende voor de specialisten inzet (phi=.50). Een andere sterke 
samenhang is die tussen het serieus nemen van de belangen van de specialisten en het 
feit dat het management altijd bereid is naar de specialisten te luisteren, verwoord in de 
uitspraak dat de deur van het management in het ziekenhuis voor specialisten altijd 
open staat (phi=.48). 

De verwachting is dat de items verwijzen naar het onderliggende begrip vertrouwen in 
het management. Uit de principale factoranalyse die wij daarvoor uitvoeren komt, zoals 
verwacht, een eenledige oplossing. Alle items verwijzen naar hetzelfde begrip en alle 
items hebben een voldoende hoge communaliteit. In de bijbehorende Likertschaal 
worden de respondenten opgenomen met tenminste drie geldige scores. De totaal 
verklaarde variantie van de schaal bedraagt 49.5 procent (tabel 5.20). 

Tabel 5.20: Vertrouwen van medisch specialisten in algemene en academische 
ziekenhuizen in Nederland in het management. Somscores, frequenties en percentages 
(N=474) 

Zeer weinig vertrouwen 

Weinig vertrouwen 

Noch weinig, 
noch veel vertrouwen 

Veel vertrouwen 

Zeer veel vertrouwen 

Totaal 

Frequentie 
absoluut 

16 

127 

238 

89 

4 

474 

Frequentie 
percentueel 

3.4 

26.8 

50.2 

18.8 

.8 

100.0 

Percentage 
cumulatief 

3.4 

30.2 

80.4 

99.2 

100.0 

Cronbach's alfa=.83 

Uit de analyse blijkt dat de meeste specialisten (50.2%) zich in het midden van de 
vertrouwenscategorieën bevinden. Deze specialisten hebben noch een groot, noch een 
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klein vertrouwen in het management van het ziekenhuis. Het aantal specialisten dat 
veel vertrouwen in het management heeft is kleiner dan het aantal met weinig 
vertrouwen. Zo'n 30 procent van de specialisten zegt zeer weinig tot weinig 
vertrouwen in de leiding van het ziekenhuis te hebben terwijl ongeveer 20 procent 
daarin veel tot zeer veel vertrouwen heeft. 

Uit de samenhang tussen de items en bestudering van het aantal specialisten in de 
theoretisch nulcellen blijkt voorts dat de items geschikt zijn om in een probabilistisch 
scalogrammodel op te nemen. Het meest gemakkelijk om te onderschrijven is de 
uitspraak dat de belangen van specialisten in het ziekenhuis door het management 
serieus worden genomen. Om het hiermee eens te zijn is een geringe mate van 
vertrouwen in het management nodig. Het meest moeilijk is de uitspraak dat de 
belangen van specialisten met een gerust hart aan het management kunnen worden 
toevertrouwd. Ondersteuning van dit item vraagt een zeer sterke mate van vertrouwen 
van de specialisten in de leiding van het ziekenhuis. De andere uitspraken bevinden 
zich tussen deze twee uitersten in, waarbij het uitspreken van het vertrouwen in het 
management vrij moeilijk is, en het onderschrijven dat het management naar de 
specialisten luistert relatief gemakkelijk. De aldus geconstrueerde sterke schaal heeft 
een H-waarde van .60 en een betrouwbaarheid van rho =.76 (tabel 5.21). 

Tabel 5.21: Vertrouwen van medisch specialisten in algemene en academische 
ziekenhuizen in Nederland in het management. Antwoordpatroon van de probabilistische 
scalogramanalyse met afgeleide scores en percentuele frequenties (N=476) 
Belangen 
serieus 
nemen 

Deur Inzet Vertrouwen Belangen Graad van 
altijd open voldoende algemeen toe- vertrouwen 

vertrouwen ** 

Frequentie 
percentueel 

_ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

.47 

_ 

_ 

+ 

+ 

+ 

+ 

.46 

_ 

_ 

_ 

+ 

+ 

+ 

.26 

_ 

_ 

_ 

_ 

+ 

+ 

.24 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

+ 

.09 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

36.6 

19.9 

16.6 

12.4 

10.1 

4.4 

100.0 

* + = onderschrijven, - = niet onderschrijven; ** 0= heel erg laag, l=zeer laag, 2=laag, 
3=noch laag,noch hoog, 4=hoog, 5=zeer hoog 

De analyse wijst uit dat ruim eenderde deel van de specialisten zich in geen enkele 
uitspraak kan vinden (36.6%). Deze specialisten stemmen er niet mee in dat de 
belangen van specialisten met een gerust hart aan het management kunnen worden 
overgelaten, noch hebben zij in het algemeen een groot vertrouwen in het 
management, vinden zij de inzet van het management voor specialisten voldoende, zijn 
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zij van mening dat het management voor specialisten altijd klaar staat en menen zij dat 
het management de belangen van de specialisten serieus neemt. Deze specialisten 
hebben een heel erg laag vertrouwen in het ziekenhuismanagement. Een kleine 20 
procent van de specialisten is wel van mening dat het management de belangen van 
specialisten serieus neemt maar niet dat het management voor hen altijd klaar staat en 
zich voldoende voor de specialisten inzet. Deze specialisten hebben een zeer laag 
vertrouwen in het management in het algemeen en vertrouwen ook niet met een gerust 
hart de belangen van specialisten aan het management toe. 

Een kleine 30 procent van de specialisten bevindt zich in de middelste klassen en heeft 
een matig vertrouwen in de leiding van het ziekenhuis. Deze specialisten zijn van 
mening dat de belangen van de specialisten door het management serieus worden 
genomen, dat het management voor de beroepsgroep open staat (16.6%) en dat de 
ziekenhuisleiding zich ook voldoende voor de specialisten inzet (12.4%). Zij hebben 
echter in het algemeen geen groot vertrouwen in de ziekenhuisleiding en vertrouwen 
ook niet met een gerust hart de belangen van specialisten aan het management toe. 
Zo'n 15 procent van de specialisten, ten slotte, heeft een groot vertrouwen in het 
management van het ziekenhuis in het algemeen en ruim 4 procent van de specialisten 
is ook van mening dat hun belangen met een gerust hart aan bestuurders kunnen 
worden toevertrouwd. Deze specialisten hebben het meeste vertrouwen in het 
management van het ziekenhuis. 

In het algemeen kunnen wij dus zeggen dat het vertrouwen van specialisten in het 
management van het ziekenhuis niet erg groot is. Meer dan 73 procent van de 
specialisten heeft een laag tot heel erg laag vertrouwen in de leiding van het ziekenhuis 
(73.1%). Slechts een klein percentage van de specialisten (14.5%) geeft aan in sterke 
mate vertrouwen in het ziekenhuismanagement te hebben. 

5.4.4 Oriëntatie op een managementtaak 

Aan de specialisten is in het kader van de ontwikkelingen in de beroepsgroep en in het 
kader van het streven naar managementparticipatie gevraagd in hoeverre zij een taak in 
het management van het ziekenhuis ambiëren. Deze variabele drukt de bereidheid van 
de specialisten uit op een actieve wijze vorm te geven aan de medeverantwoordelijkheid 
in het ziekenhuis. De ambitie voor deze taak drukt tevens uit in welke mate de 
specialisten in de lijnstructuur van de organisatie willen integreren (tabel 5.22). 

De gegevens laten zien dat de meeste specialisten (30.2%) een actieve rol in het 
management niet echt afwijzen maar deze ook niet echt toejuichen. Bijna eenderde deel 
van de specialisten (30.4%) geeft te kennen zeker wel een taak in het management van 
het ziekenhuis te willen vervullen. Gelet op de primaire taak van specialisten een hoog 
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aantal. Het percentage specialisten dat een managementtaak in het ziekenhuis duidelijk 
afwijst is ongeveer 40 procent groot. 

Tabel 5.22: Oriëntatie van medisch specialisten in algemene en academische 
ziekenhuizen in Nederland op een managementtaak: ambitie voor een taak in het 
management. Frequenties en percentuele frequenties (N=467) 

Zeker geen ambitie 

Geen ambitie 

Een klein beetje ambitie 

Zeker ambitie 

Zeer zeker ambitie 

Totaal 

Frequentie 
absoluut 

79 

105 

141 

114 

28 

467 

Frequentie 
percentueel 

16.9 

22.5 

30.2 

24.4 

6.0 

100.0 

Percentage 
cumulatief 

16.9 

39.4 

69.6 

94.0 

100.0 

5.5 Samenvatting en overzicht van geconstrueerde variabelen 

In dit hoofdstuk hebben wij een verantwoording gegeven van de opzet van het 
onderzoek en de verzameling van het onderzoeksmateriaal. Analyse van de data wijst 
verder uit dat de antwoorden van de specialisten op schaalniveau, op één uitzondering 
na, verwijzen naar de veronderstelde deelconcepten. Alleen het deelconcept dat de 
betrokkenheid van specialisten bij de professionele ideologie meet blijkt op 
deelconceptniveau niet te schalen zoals verwacht. De antwoorden van de specialisten 
blijken weliswaar per kenmerk een factor te vormen maar niet gezamenlijk te 
verwijzen naar één dimensie: het klassieke beroepsbeeld. Klaarblijkelijk denken 
specialisten daarvoor te verschillend over de klassieke beroepswaarden. Opvallend is 
voorts dat het kenmerk autonomie slechts een vierde plaats inneemt in de rangorde van 
belangrijkheid. Een minderheid van de specialisten hecht aan dit centrale kenmerk van 
professies nog slechts grote waarde; de grootste groep van specialisten staat hier 
neutraal tegenover of wijst dit klassieke professiekenmerk af. Wel hangt dit kenmerk 
het sterkst met de andere kenmerken van de professionele ideologie samen. 

Over de andere deelconcepten wijst eerste analyse uit dat de meerderheid van de 
specialisten veel tot zeer veel tijd besteedt aan verdere opleiding en scholing en 
contacten met vakgenoten buiten de organisatie. Ook blijkt een meerderheid van de 
specialisten zich in sterke mate verbonden te voelen met de organisatie en in sterke 
mate het beleid van het ziekenhuis te onderschrijven. Een kleine veertig procent van de 
specialisten stelt zich loyaal op naar de organisatie wanneer zich elders betere 
mogelijkheden voordoen en een kleine 20 procent besteedt veel tot zeer veel tijd aan 
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sociale contacten in de organisatie. Een kleine mindeiiieid van de speciahsten oriënteert 
zich zowel bij problemen met managers en verpleegkundigen als patiënten op de 
organisatie en een eveneens kleine minderheid heeft veel tot zeer veel vertrouwen in het 
management van het ziekenhuis. Ten slotte ambieert ongeveer eenderde deel van de 
specialisten duidelijk een taak in het management van het ziekenhuis. 

Een overzicht van de variabelen die in dit hoofdstuk van de deelconcepten van de 
rolorièntaties van de specialisten zijn geconstrueerd (figuur 5.1): 

Figuur 5.1: Overzicht van de geconstrueerde variabelen van de binding van medisch 
specialisten in algemene en academische ziekenhuizen in Nederland aan de professie, de 
betrokkenheid bij de organisatie, het vertrouwen in het management en de oriëntatie op 
een managementtaak naar type schaal 
Variabelen Typologie Likert Factor Scalogram 

analyse analyse analyse 

Binding aan de professie: 
• Betrokkenheid bij de 

professionele ideologie 
• Gerichtheid op professionele 

vaardigheden χ 
• Uitwisseling met vakgenoten χ 

Betrokkenheid bij de organisatie: 
• Onderschrijven van het beleid 
• Loyaliteit aan de organisatie 
• Sociaal-emotionele binding 

aan de organisatie 
• Normatieve oriëntatie op de 

organisatie 
• Investeren in sociale contacten 

Vertrouwen in het management 

Oriëntatie op een managementtaak χ 

X 

X 

X 

X 

χ 

5.6 Voorgenomen analyse 

In het kader van de verkenning van het onderzoeksveld gaan wij in hoofdstuk zes op 
zoek naar de sociale vindplaatsen of de sociale locatie van de gevonden grootheden. Wie 
van de specialisten neemt hierop een speciale positie in? Welke specialisten 
ondersteunen vooral de klassieke beroepswaarden of voelen zich met name sterk 
sociaal-emotioneel verbonden met het ziekenhuis? Welke specialisten onderschrijven 
het beleid van het ziekenhuis het meest? Of welke kenmerken hebben de specialisten 
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die loyaal zijn aan de organisatie en veel tijd besteden aan sociale contacten in het 
ziekenhuis7 Hiervoor voeren wij bivariate analyses uit waarbij wij, indien er 
verschillende typen schalen van een (deel)concept bestaan, de somscorevanabelen of de 
likertschalen in de analyse betrekken Samen met hoofdstuk zeven, waann de multiple 
effecten worden onderzocht, hebben wij met deze analyses mede tot doel eventuele 
onjuiste beelden die in de communicatie leven, zoals bijvoorbeeld het beeld dat vooral 
specialisten in loondienst een taak in het management zouden ambiëren, van onjuiste 
vooronderstellingen te ontdoen 

Daarnaast wordt in hoofdstuk zeven gekeken in welke mate de oriëntatie van medisch 
specialisten op de beroepsrol typologisch samenhangt met de oriëntatie van de 
specialisten op de orgamsatierol en de managementrol Kan er gelet op deze oriëntaties 
van bepaalde typen van specialisten worden gesproken7 Hierbij is de vraag of bepaalde 
combinaties van oriëntaties meer voorkomen dan andere combinaties Voorts zullen 
wij in hoofdstuk zeven het theoretisch model van het onderzoek toetsen aan de empme 
Is de oriëntatie van medische specialisten in algemene en academische ziekenhuizen in 
Nederland op de beroepsrol van invloed op de oriëntatie van de specialisten op de 
orgamsatierol en de ambitie voor een managementtaak7 Deze confrontatie vindt plaats 
met behulp van een covanantie-structuurmodel 

Noten (hoofdstuk 5) 

1 Sinds de invoering van de federatieve structuur van de KNMG, per 1-1-2000, zijn de weten
schappelijke verenigingen ook meer betrokken bij de belangenbeharting van de beroepsgroep 

2 De Kish factor is de steekproefgrootte vermenigvuldigd met het product van de omvang van de 

subpopulaties en de bij deze populaties behorende gekwadrateerde wegingsfactoren gedeeld door het 

kwadraat van de vermenigvuldiging van de omvang van de subpopulaties met de wegingsfactoren 

Voorbeeld 

Kishfactor= 
Ν * ((n(subgroepl) * (wegingsfactor!)2) + (n(subgroep2) * (wegingsfactor2)2)) 

((n(subgroepl) * wegingsfactor!) + (n(subgroep2) * wegingsfactor2))2 

3 Zou men wel in de correctie voor afwijking van de representativiteit met de toename van de 

standaardfout rekening willen houden dan moet de netto steekproef worden verkleind In ons geval zou 

dat een verlies van 79 respondenten of 16 3 procent van de effectieve steekproef hebben 

betekend 
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4 . Tabel 5.23: Betrokkenheid van medisch specialisten bij de professionele ideologie: Principale Factor 

Analyse (oblimin fixed 5). Communaliteiten (H2) en factorladingen (N=469) 

rterü H2 FÏ F2 F3 R F5 

v16b Autonomie. Weriwn in dienstverband 

geeft te weinig vrijheid in het beroep .26 .38 

v16f Autonomie: Beroep naar eigen inzicht 
kunnen uitoefenen .41 .54 

v16j Autonomie* Invloed overheid op 
gezondheidszorg niet groot .22 .45 

v16a Dispombiliteit Bijzondere dienstbaar
heid mag worden verlangd .43 .65 

V16n Dispombiliteit: Artsen dienen te allen 
tijde klaar te staan voor patiënten .49 .66 

v16c Zelfregulatie: Artsen moeten zich 

onthouden van kritiek op collega .31 .55 

V I 6g Zelfregulatie: Openbare fouten onder
mijnen vertrouwen in de medische stand .39 62 

V16h Zelfregulatie: Kwaliteit kan alleen 
door beroepsgroep worden bewaakt .38 .39 

V I 6d Egalitarisme Binnen beroepseenheid 
geen hiërarchie nodig .55 .76 

V16 o Egalitarisme: Gelijke zeggenschajKver-
houdingen voorwaarde beroepseenheid .55 63 

V16i Anti-forrnalisenng: Protocollen 

geen goede vervangers informele regels .58 .78 

VI6I Anti-formalisermg' Ongeschreven regels 

werken beter dan vastgelegde regels .36 .39 

Betrouwbaarheidcoëfficiënt 
Cronbach's alfa .50 .56 .58 .65 .47 

Totaal verklaarde variantie: 41 .2 procent 

5. Als criterium voor betrouwbaarheid hanteert Swanbom (1983) een alfa van tenminste .85. Nunnally 

(1959) adviseert voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek een alfa van > .70 als grens te 

gebruiken. 

6. BIJ verlenging van het aantal items per schaal tot 10-15 zou volgens de formule van Spearman-

Brown de betrouwbaarheid van de schalen van de betrokkenheid van medisch specialisten bij de 

professionele ideologie als volgt zijn (Cronbach's alfa): 

verlenging tot 10 items verlenging tot 15 items 

.83 

.91 

.87 

.93 

.87 

Autonomie 

Dispombiliteit 

Zelfregulatie 

Egalitarisme 

Anti-formalisering 

.77 

.86 

.82 

.90 

.82 

De Spearman-Brown formule luidt: 
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k r x x 

Ή = ' 

1 + (k-1) r „ 

waarbij geldt 

rkll = de betrouwbaarheid van een schaal die k-maal zo lang is als de oorspronkelijke, 

ra = de betrouwbaarheid van de oorspronkelijke schaal, 

k = de vergrotingsfactor 

7. Het criterium waarbij onder de associatiemaat Cramer's V van een relevante samenhang wordt 

gesproken is 15 

Θ. Voor de scalogramanalyse worden de uitspraken van de specialisten gedichotomiseerd Hierbij 

bevat de (+) categorie de antwoorden van de specialisten die in zeer sterke en sterke mate de 

uitspraken onderschrijven, de (-) categorie telt de antwoorden van de specialisten die op een neutrale, 

zwakke tot zeer zwakke manier steun geven aan de beweringen of vragen De probabilistische 

scalogramanalyse resulteert in een homogemteitsmaat (de H-waarde) die aangeeft hoe goed er sprake 

is van een cumulatieve schaal Voor schaalbaarheid wordt uitgegaan van een Ha 30 Heeft een schaal 

een H-waarde van s 50 dan is er sprake van een sterke schaal, bevindt de H-waarde zich tussen de 

30 en 40 dan wordt de schaal zwak genoemd 
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6 De roloriëntaties van 
medisch specialisten en hun 
sociale locatie 

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk geven wij met behulp van regressie-analyses antwoord op de vraag 
welke sociale kenmerken de oriëntatie van medisch specialisten op de professie, op de 
organisatie en op het management in het bijzonder bepalen. Welke kenmerken van de 
specialisten en het ziekenhuis zijn met betrekking tot de roloriëntaties onderscheidend? 
Dit noemen wij de sociale locatie van de roloriëntaties van de specialisten. De 
resultaten uit de analyses worden per hoofdconcept en onderscheiden naar per
soonsgebonden-, beroepsgebonden- en ziekenhuisgebonden achtergrondkenmerken 
weergegeven. (1) (2) 

Voor de persoonsgebonden nominale en ordinale achtergrondkenmerken zijn als 
referentiecategorieën opgenomen: de specialisten met een leeftijd van 56-64 jaar, de 
mannelijke specialisten en de specialisten met een voorkeur voor de W D . Voor de 
beroepsgebonden achtergrondfactoren op nominaal en ordinaal niveau zijn dit de 
specialisten werkzaam in een intern specialisme, de specialisten met 20 jaar of meer 
werkervaring in het ziekenhuis, de specialisten in loondienst en de specialisten met een 
organisatorische (extra) functie of taak in het ziekenhuis. Bij de ziekenhuiskenmerken 
zijn de referentiecategorieën de specialisten werkzaam in de zeer grote ziekenhuizen, in 
de academische ziekenhuizen, de specialisten uit de zeer grote maatschappen of 
afdelingen en de specialisten werkzaam in een ziekenhuis met een christelijke 
signatuur. (3) 

6.2 Specialisten en de professierol. De sociale locatie van de 

binding van medisch specialisten aan de professie 

Binding aan de professie naar persoonsgebonden kenmerken 

In tabel 6.1 staan de regressiecoëfficiënten van de persoonsgebonden kenmerken 
leeftijd, geslacht, politieke voorkeur en arbeidsmotivatie op de vijf grootheden van de 
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betrokkenheid bij de professionele ideologie, de gerichtheid op professionele 
vaardigheden en de uitwisseling met vakgenoten van de specialisten vermeld. 

Uit de tabel blijkt dat wat betreft het kenmerk leeftijd de oudste groep specialisten, de 
specialisten in de leeftijdscategorie van 56 tot 65 jaar, sterk betrokken is bij de 
klassieke ideologie van de professie. Deze specialisten ondersteunen de professionele 
waarden autonomie, disponibiliteit, zelfregulatie en anti-formalisering, zoals verwacht, 
duidelijk sterker dan de specialisten uit de jongere leeftijdsgroepen. Wat betreft het 
kenmerk autonomie onderscheiden zich de oudste specialisten van de specialisten van 
middelbare leeftijd (46-55 jaar) en de jongste groep van specialisten (34-40 jaar). Deze 
beide laatste categorieën hechten duidelijk minder belang aan de professionele 
autonomie dan de specialisten van 56 jaar en ouder. Bij het kenmerk disponibiliteit 
wijken alle klassen maar vooral de jongste leeftijdsgroep van de specialisten opvallend 
sterk van de oudste specialisten af: specialisten in de leeftijd van 34-40 jaar 
onderschrijven het oude dienstverleningsideaal van de professie veel minder sterk dan de 
oudere specialisten. Het kenmerk zelfregulatie kent een soortgelijk effect: naarmate de 
specialisten jonger zijn hechten zij aan deze beroepswaarde duidelijk minder belang. 
Het oude ideaal van dienstbaarheid en beschikbaarheid en de waarde van zelfregulatie 
blijken dus vooral bij de jongere specialisten aan belang in te boeten. Verder zijn het, 
niet verwonderlijk, vooral de jongere specialisten die in vergelijking met de oudste 
specialisten veel tijd aan verdere opleiding en scholing besteden. Opvallend daarbij is 
de in vergelijking tot de andere leeftijdsklassen wat lagere score van de specialisten 
tussen 45 en 51 jaar. 

Kijken wij naar het kenmerk geslacht dan valt op dat vrouwelijke specialisten 
duidelijk minder op de klassieke normen en waarden van het beroep zijn gericht dan 
mannelijke specialisten. Met name de lagere score op disponibiliteit is hierbij 
opvallend. Deze effecten komen overeen met onze verwachtingen. De inspanningen 
van vrouwelijke artsen voor een positie in de beroepsgroep vertaalt zich dus niet in een 
sterkere betrokkenheid bij de centrale waarden van het beroep. Conflicterende belangen 
en een dubbele loyaliteit, de loyaliteit naar zowel het gezin als het werk, worden 
hiervoor als verklaringen aangevoerd. Ook zou een dergelijke houding het gevolg 
kunnen zijn van het zoeken door vrouwelijke specialisten naar een eigen identiteit en 
positie binnen de beroepsgroep. 

De resultaten op het kenmerk politieke voorkeur ondersteunen onze verwachtingen: de 
specialisten met een rechtse politieke voorkeur (VVD) blijken duidelijk sterker de 
klassieke beroepswaarden te onderschrijven dan de specialisten met een voorkeur voor 
een politieke partij met een linksere signatuur. Met name geldt dit voor de kenmerken 
autonomie en zelfregulatie. (Vervolg) 
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Tabel 6.1: Binding van medisch specialisten in algemene en academische ziekenhuizen in Nederland aan de professie: betrokkenheid bij de 
professionele ideologie (vijf grootheden), gerichtheid op professionele vaardigheden en uitwisseling met vakgenoten naar persoonsgebonden 
kenmerken. Regressie-coëfficiënten (b en bèta) 

L/l 

Persoons
gebonden 
kenmerken 

Leeftijd 

Geslacht 

Politieke 
voorkeur 

Intrinsieke 
arbeidsmotivatie 

Extrinsieke 
arbeidsmotivatie 

Categorie 

34-40 jaar 
41-45 jaar 
46-50 jaar 
51-55 jaar 
56-64 jaar (ref) 

Vrouw 
Man (ref) 

Groen links 
PvdA 
D66 
CDA 
VVD (ref) 

Autonomie 
rc(b) 

*-.292 
-.118 

**-.412 
**-.332 

3.364 

*-.384 
3.144 

**-.674 
**-.951 
**-.433 

-.261 
3.340 

**.213 
(bèta)**.116 

2.244 

*.104 
(bèta) MOO 

2.796 

Disponibilitcit 
rc(b) 

**-.900 
**-.579 
**-.633 
**-.534 

4.197 

**-.601 
3.721 

-.814 
-.148 

**-.373 
-.080 
3.814 

**.297 
(bèta)**. 152 

2.419 

.029 
(bèta) .026 

3.570 

Zelfregulatie 
rc(b) 

**-.640 
**-.609 
**-.405 
"-.366 

3.818 

*-.393 
3.393 

**-.50O 
**-.639 
**-.337 

-.079 
3.500 

.043 
(bèta) .024 

3.215 

**.175 
(bèta)**. 169 

2.823 

Anti-
formalisering 

reib) 

**-.434 
**-.530 
**-.514 

*-.279 
3.184 

-.286 
2.846 

-.088 
*-.394 
-.157 
-.081 
2.866 

*.192 
(bèta) *.102 

2.030 

.084 
(bèta) .078 

2.562 

Egalitarisme 
rc(b) 

-.089 
-.113 
-.153 
-.273 
3.922 

-.066 
3.786 

.134 
*-.422 
-.192 
.077 

3.866 

.030 
(bèta) .014 

3.659 

.097 
(bèta) .081 

3.466 

Professionele 
vaardigheden 

rc(b) 

**.446 
**.492 

*.340 
**.441 
4.872 

-.324 
5.253 

-.203 
.035 
.049 
.058 

5.203 

**.263 
(bèta)**.119 

4.120 

.062 
(bèta) .035 

4.986 

Uitwisseling 
met collega's 

rc(b) 

.110 

.167 

.091 

.086 
2.667 

.092 
2.760 

-.128 
-.105 
-.060 
.046 

2.795 

**.314 
(bèta)**.202 

1.446 

-.049 
(bèta) -.039 

2.951 

*= significant bij alfa =.05, **= significant bij alfa =.01 



Het zijn vooral de specialisten met een oriëntatie op de PvdA die hierin van de 
specialisten met een oriëntatie op de W D afwijken. Ook blijkt dat specialisten met 
een voorkeur voor de PvdA duidelijk minder het gebruik van informele regels in de 
beroepspraktijk steunen en ook minder voor gelijke zeggenschapsverhoudingen in de 
beroepsgroep zijn dan de specialisten met een voorkeur voor de meest rechtse partij op 
het politieke spectrum (WD). De politieke voorkeur van de specialisten is in ons 
onderzoek niet van invloed op de tijdsbesteding aan opleiding en scholing of de 
uitwisseling met vakgenoten van de specialisten. 

Wat betreft de arbeidsmotivatie van de specialisten blijken zowel de oriëntatie op de 
aard en inhoud van het werk (intrinsieke motivatie) als de oriëntatie op omstandigheden 
en voorwaarden waaronder het werk moet worden verricht (extrinsieke motivatie) een 
positieve invloed op het ondersteunen van de professionele ideologie te hebben. De 
veronderstelling was dat specialisten met een meer intrinsieke arbeidsmotivatie meer 
op de professie gericht zouden zijn dan de specialisten met een sterk extrinsieke 
motivatie voor arbeid. Deze veronderstelling gaat slechts gedeeltelijk op. Een 
intrinsieke arbeidsmotivatie heeft inderdaad een positief effect op het onderschrijven 
van autonomie door de specialisten maar een extrinsieke arbeidsmotivatie heeft 
eenzelfde, zij het wat zwakker, significant effect. Kennelijk gaat het wat betreft het 
kenmerk autonomie niet zozeer om het soort motivatie, maar om de mate van 
arbeidsmotivatie in het algemeen. Het type arbeidsmotivatie speelt bij de andere 
kenmerken voorlopig nog wel mee. Naarmate de intrinsieke arbeidsmotivatie van de 
specialisten sterker is neemt hun betrokkenheid bij het dienstverleningsideaal, het 
onderschrijven van informele regels in de beroepspraktijk en ook de tijdsbesteding aan 
opleiding en scholing en de mate van contact met vakgenoten buiten de organisatie 
toe. Een extrinsieke arbeidsmotivatie 'predisponeert' ten slotte voor het ondersteunen 
van het kenmerk zelfregulatie: naarmate specialisten sterker gericht zijn op de 
omstandigheden en voorwaarden waaronder zij moet werken neemt het belang dat zij 
hechten aan de zelfregulatie van de beroepsgroep toe. 

Binding aan de professie naar beroepsgebonden kenmerken 

Tabel 6.2 toont de effectparameters van de beroepsgebonden kenmerken specialisme, 
werkervaring, werkvorm, (extra) functie in de organisatie en tijdsbestedingen aan 
directe patiëntenzorg en overleg op de deelconcepten van de binding van de specialisten 
aan de professie. 

Wat betreft de verschillen in typen specialismen blijken medisch specialisten 
werkzaam in een heelkundig of ondersteunend specialisme zoals chirurgen en 
anesthesiologen duidelijk meer waarde te hechten aan de beslissingsvrijheid in het 
beroep dan de specialisten werkzaam in een intern specialisme, zoals internisten en 
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cardiologen. Vooral de ondersteunende specialisten onderscheiden zich hierin sterk van 
de specialisten uit een intern specialisme.Voor de beroepswaarde zelfregulatie gaat dit 
verband deels op. Ook dit kenmerk onderschrijven de specialisten uit een ondersteunend 
specialisme, zoals verwacht, sterker dan de 'interne specialisten'. De specialisten uit 
een heelkundig specialisme onderscheiden zich hierin echter niet van de specialisten uit 
de laatste groep. Een grotere afhankelijkheid van de organisatie voor apparatuur en 
middelen of een grotere functionele afhankelijkheid van anderen in de organisatie zoals 
bij de heelkundige en ondersteunende specialisten verondersteld maakt specialisten dus 
meer gevoelig voor het behoud van de professionele autonomie en de zelfregulatie van 
de beroepsgroep. 

Naar werkervaring blijken er geen verschillen tussen de specialisten te bestaan in het 
onderschrijven van autonomie en gelijke zeggenschapsverhoudingen, en de mate van 
contact met vakgenoten buiten de organisatie. Naar de andere beroepswaarden en de 
tijdsbesteding aan opleiding en scholing zijn er wel verschillen te signaleren: 
specialisten met relatief weinig werkervaring in het ziekenhuis (0-10 jaar) blijken de 
zelfregulatie van de professie, het oude ideaal van dienstbaarheid en beschikbaarheid en 
het gebruik van informele regels in de beroepspraktijk duidelijk minder sterk te 
onderschrijven dan de specialisten met veel werkervaring in het ziekenhuis. (4) Hierbij 
moet worden opgemerkt dat specialisten met weinig werkervaring overwegend ook 
jonge specialisten zijn en specialisten met veel werkervaring oudere specialisten. De 
correlatie tussen werkervaring in het ziekenhuis en leeftijd blijkt erg hoog (.80) te zijn. 
De tijdsbesteding aan verdere opleiding en scholing op het vakgebied wordt met name 
door de specialisten met weinig werkervaring onderschreven: deze specialisten besteden 
daar duidelijk meer tijd aan dan de specialisten die heel lang in het ziekenhuis 
werkzaam zijn. 

Het kenmerk werkvorm heeft conform de verwachtingen invloed op de betrokkenheid 
van de specialisten bij de professionele ideologie. De verwachting was dat vrijge
vestigde specialisten sterker de klassieke beroepswaarden zouden onderschrijven dan de 
specialisten in dienstverband. Specialisten die als vrijgevestigd beroepsbeoefenaar in 
het ziekenhuis werkzaam zijn onderschrijven inderdaad de professiekenmerken 
autonomie en zelfregulatie duidelijk sterker dan de specialisten die in dienstverband aan 
het ziekenhuis zijn verbonden. Met name het effect van dit kenmerk op het 
onderschrijven van autonomie is sterk: vrijgevestigde specialisten hechten zeer 
duidelijk meer belang aan het behoud van de professionele autonomie dan specialisten 
in dienstverband. Ook aan het gebruik van informele regels in het werk en een 
horizontale zeggenschapsstructuur in de beroepsgroep wordt door deze groep van 
specialisten meer belang gehecht dan door de specialisten die in loondienstverband in 
het ziekenhuis werken. Dit beeld vertoont overeenkomsten met de resultaten uit eerder 
onderzoek (Boerma & Tijssen 1983). Ook in dat onderzoek onderschrijven 
vrijgevestigde artsen de klassieke beroepswaarden sterker dan artsen in dienstverband. 
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Tabel 6 2. Binding van medisch specialisten in algemene en academische ziekenhuizen in Nederland aan de professie betrokkenheid bij de 
professionele ideologie (vijf grootheden), gerichtheid op professionele vaardigheden en uitwisseling met vakgenoten naar beroeps gebonden 
kenmerken Regressie-coëfficiënten (b en bèta) 

Bcroeps-
gebonden 
kenmerken 

Specialisme 

Werkervaring 

Werkvorm 

Functie in de 
organisatie 
(extra) 

Tijdsbesteding 
aan directe 
patiëntenzorg 

Tijdsbesteding 
aan overleg 

Categorie 

Heelkundig 
Ondersteunend 
Intem (ref) 

00-05 jaar 
06-10 jaar 
11-15 jaar 
16-19 jaar 
20-30 jaar (ref) 

Vrijgevestigd 
Gemengd 
Dienstverband (ref) 

Basisfunctie 
Beroepsinhoudelijk 
Ber inh /organisât ) 
Organisatorisch (ref) 

Autonomie 
rc(b) 

**290 
**576 
2 901 

- 0 7 6 
- 238 
- 121 
- 122 
3 247 

**847 
** 303 

2 589 

100 
017 

*-293 
3 121 

**213 
(bèta)** 323 

2 497 

- 0 5 7 
(bèta) 081 

3 420 

Dispombiliteit 
rc(b) 

062 
025 

3 652 

**-552 
**-527 

- 246 
- 199 
3 988 

196 
077 

3 558 

046 
112 
130 

3 629 

034 
(bèta) 048 

3 551 

024 
(bèta) 032 

3 543 

Zelfregulatie Anti-
re (b) formalisering 

168 
*327 
3 242 

**-489 
**- 546 

- 223 
- 242 
3 728 

**435 
- 059 
3 135 

111 
- 139 
- 132 
3 363 

** 160 
(bèta)** 246 

2 908 

- 165 
(bèta) - 093 

3 711 

rc(b) 

- 0 4 0 
149 

2 820 

*-303 
**- 566 

- 193 
- 143 
3 088 

** 114 
- 0 4 2 
2 769 

**082 
- 0 7 3 
- 0 5 6 
2 815 

* 073 
(bèta) * 108 

2 616 

- 028 
(bèta) - 039 

2 975 

Egalitarisme 
rc(b) 

- 0 3 8 
168 

3 770 

- 0 4 7 
- 181 
- 089 
- 140 
3 877 

**508 
- 0 7 0 
3 510 

**454 
257 

- 260 
3 605 

** 119 
(bèta)** 156 

3 421 

- 071 
(bèta) - 087 

4 132 

Professionele 
vaardigheden 

rc(b) 

037 
- 0 9 9 
5 225 

**441 
235 
083 
278 

5 000 

058 
- 143 

5 210 

- 0 7 1 
206 
344 

5 171 

022 
(bèta) 026 

5 153 

** 110 
(bèta)** 129 

4 693 

Uitwisseling 
met collega's 

rc(b) 

073 
- 041 
2 738 

173 
049 
115 
072 

2 683 

- 0 9 1 
- 0 9 6 

2 829 

- 0 3 6 
088 
418 

2 705 

- 0 4 2 
(bèta) - 074 

2 887 

** 119 
(bèta)** 202 

2.186 

*= significant bij alfa = 05, **= significant bij alfa = 01, )=beroepsinhoudelijk en organisatorisch 



Walde (extra) functie in de organisatie van de specialisten betreft blijken vooral de 
specialisten met alleen een basisfunctie in het ziekenhuis (lid maatschap/afdeling) zich 
significant van de specialisten met een (extra) organisatorische functie of organisatoris
che taken in het ziekenhuis (lid bestuur werkeenheid, coördinator werkeenheid of 
maatschap) te onderscheiden in hun oriëntatie op gelijke zeggenschapsverhoudingen en 
het gebruik van informele regels in de beroepspraktijk. De eerste groep van 
specialisten hecht hier meer belang aan dan de laatste groep. Vooral het effect op het 
kenmerk egalitarisme is hierbij opvallend sterk. De specialisten die zowel een 
beroepsinhoudelijke taak of functie (opleider/onderzoeker) in de organisatie vervullen 
als een organisatorische (extra) taak of functie, blijken tegen de verwachting in 
duidelijk minder belang te hechten aan autonomie in de beroepsuitoefening dan de 
specialisten met alleen een (extra) organisatorische functie of taak in het ziekenhuis. 

Kijken we naar de invloed van de tijdsbestedingen van de specialisten dan blijken er 
duidelijke verschillen te bestaan tussen het onderschrijven van de beroepswaarden en de 
tijd die specialisten aan de directe patiëntenzorg besteden. Deze effecten werden ook 
verwacht. Naarmate specialisten meer tijd besteden aan de directe zorg voor patiënten 
hechten zij ook duidelijk meer belang aan de professionele autonomie, de zelfregulatie 
van de beroepsgroep, het gebruik van informele regels in de beroepspraktijk en gelijke 
zeggenschapsverhoudingen in de beroepseenheid. De tijd die specialisten besteden aan 
overleg in het ziekenhuis is vooral van invloed op de tijdsbesteding aan opleiding en 
scholing en de mate van contact met collega's buiten de organisatie: naarmate de 
tijdsbestedingen van de specialisten aan overleg en afstemming in het ziekenhuis 
toenemen, nemen ook de tijdsbestedingen van de specialisten aan opleiding en scholing 
en de mate van contacten met vakgenoten buiten de organisatie toe. De tijdsbesteding 
aan de directe patiëntenzorg bindt de specialisten dus sterker aan de professionele 
ideologie; de tijdsbesteding aan overleg doet dit ten aanzien van de gerichtheid op 
professionele vaardigheden en contacten met collega's buiten het ziekenhuis. 

Binding aan de professie naar ziekenhuisgebonden kenmerken 

De resultaten van de analyse die op bivariaat niveau het verband aangeven tussen de 
deelconcepten van de binding van de specialisten aan de professie en de zieken
huisgebonden kenmerken omvang organisatie, omvang maatschap/afdeling, type 
ziekenhuis, besluitvormingsstructuur, invloed op bestuur en beleid en signatuur van 
het ziekenhuis laten het volgende beeld zien (tabel 6.3): 
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Tabel 6.3: Binding van medisch specialisten in algemene en academische ziekenhuizen in Nederland aan de professie: betrokkenheid bij de 
professionele ideologie (vijf grootheden), gerichtheid op professionele vaardigheden en uitwisseling met vakgenoten naar ziekenhuisgebonden 
kenmerken. Regressie-coëfficiënten (b en bèta) 

Ziekenhuis-
gebonden 
kenmerken 

Omvang 
organisatie 
(aantal bedden) 

Omvang 
maatschap/ 
afdeling 

Type ziekenhuis 

Beslissings
structuur 
(decentraal) 

Invloed op 
bestuur en beleid 

Signatuur 
ziekenhuis 

Categorie 

Klein 
Vrij klein 
Groot 
Zeer groot (ref) 

Klein algemeen 
Groot algemeen 
Topkl. algemeen 
Academisch (ref) 

Algemeen 
Christelijk (ref) 

Autonomie 
re(b) 

**-.136 
(bèta)**-. 145 

3.489 

**.957 
**.952 
**.503 
2.362 

**.652 
**.717 
**.631 
2.952 

**-.200 
(bèta)**-.249 

3.318 

.047 
(bèta) .068 

2.960 

**-.303 
3.338 

Disponibiliteit 
rc(b) 

*-.094 
(bèta) *-.092 

3.891 

*.323 
*.312 

.290 
3.370 

.286 

.285 

.323 
3.395 

-.072 
(bèta) -.083 

3.717 

.072 
(bèta) .097 

3.379 

*-.046 
3.699 

Zelfregulatie 
rc(b) 

**-.142 
(bèta)**-.153 

3.773 

**.630 
**.577 

.221 
2.936 

**.624 
**.516 
**.563 

2.973 

**-.189 
(bèta)**-.237 

3.340 

.019 
(bèta) .028 

3.340 

**-.342 
3.602 

Anti-
formaliscnng 

rc(b) 

-.074 
(bèta) -.077 

3 014 

*.313 
.058 
.104 

2.660 

.307 

.084 

.099 
2.658 

**-.109 
(bèta)**-. 132 

2.934 

.044 
(bèta) .060 

2.676 

-.150 
2.917 

Egalitarisme 
rc(b) 

**-.244 
(bèta)**-.244 

4.433 

**.842 
**.822 

.320 
3.152 

**.834 
**.829 

.343 
3.132 

**-.233 
(bèta)**-.238 

4.002 

.022 
(bèta) .027 

3.706 

*-.273 
3.962 

Professionele 
vaardigheden 

reib) 

.044 
(bèta) .038 

5.107 

-.078 
.294 
.087 

5.149 

.199 

.136 
-.209 
5.191 

-.029 
(bèta) -.029 

5.253 

**.125 
(bèta)**.146 

4.741 

-.177 
5.333 

Uitwisseling 
met collega's 

rc(b) 

.046 
(bèta) .057 

2.643 

-.102 
.026 
.042 

2.787 

.138 
-.127 
-.116 
2.785 

.063 
(bèta) .089 

2.704 

.052 
(bèta) .086 

2.563 

*-.146 
2.861 

*= significant bij alfa =.05, **= significant bij alfa =.01 



De omvang van de organisatie blijkt te differentiëren naar de mate van betrokkenheid 
bij de professie: naarmate medisch specialisten werkzaam zijn in ziekenhuizen van 
grotere omvang hechten zij duidelijk minder belang aan de autonomie in de 
beroepsuitoefening, de autonome positie van de beroepsgroep, het dienstverlenings
ideaal en collegiale verhoudingen binnen de beroepseenheid. Of omgekeerd 
geformuleerd: specialisten werkzaam in de kleinere ziekenhuizen hechten aan deze 
waarden duidelijk meer belang dan de specialisten uit de grotere ziekenhuizen. Voor een 
verklaring hiervoor zoeken wij in de richting van de positie van de specialisten. 
Wellicht is het zo dat in kleinere ziekenhuizen specialisten een inhoudelijk meer 
vooraanstaande positie innemen dan in de grotere ziekenhuizen en wordt de binding van 
de specialisten aan het beroep en de beroepswaarden hierdoor gestimuleerd. Een andere 
mogelijke verklaring is dat in kleinere ziekenhuizen de druk van de omgeving op de 
specialisten om zich aan te passen (alleen in getal al) minder groot is dan in grotere 
ziekenhuizen. 

Naar omvang van de maatschap of afdeling waarin de specialisten werken zijn er 
verschillen in de binding van de specialisten aan de professionele ideologie op alle vijf 
de grootheden. Specialisten werkzaam in kleine en vrij kleine maatschappen of 
afdelingen (1-10 specialisten) zijn duidelijk sterker op autonomie in de beroepsuitoe
fening, het klassieke dienstverleningsideaal, de zelfregulerende positie van de 
beroepsgroep en gelijke zeggenschapsverhoudingen binnen de beroepseenheid gericht 
dan de specialisten werkzaam in de zeer grote maatschappen of afdelingen (meer dan 20 
specialisten). Wat betreft het kenmerk anti-formalisering onderscheiden zich alleen de 
specialisten in de kleine maatschappen of afdelingen van de specialisten in de zeer grote 
beroepseenheden: specialisten werkzaam in de eerste omvangsklasse hechten meer 
belang aan het gebruik van informele regels in de beroepspraktijk dan de specialisten 
uit de tweede omvangsklasse. De effecten van de omvang van de beroepseenheid van de 
specialisten op de dimensies autonomie en egalitarisme is opvallend sterk: specialisten 
uit de zeer grote maatschappen of afdelingen blijken zeer duidelijk minder voor het 
behoud van de professionele autonomie te zijn en zeer duidelijk minder belang te 
hechten aan gelijke zeggenschapsverhoudingen dan de specialisten werkzaam in de 
kleine en vrij kleine beroepseenheden. Klaarblijkelijk maakt de (beperkte) omvang van 
de primaire groep de specialisten gevoelig voor behoud van de professionele autonomie 
en collegiale verhoudingen. Op de gerichtheid op professionele vaardigheden en de mate 
van contact met vakgenoten buiten de organisatie heeft de omvang van de 
beroepseenheid, evenmin als overigens de omvang van het ziekenhuis en het type 
ziekenhuis, geen invloed. 

Het type ziekenhuis heeft evenals de omvang van de maatschap of afdeling een 
duidelijke invloed op de betrokkenheid van de specialisten bij de professionele 
ideologie. Medisch specialisten die werkzaam zijn in de kleine algemene, grote 
algemene en topklinisch algemene ziekenhuizen hechten zeer duidelijk meer belang aan 
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het naar eigen inzicht uitoefenen van het beroep, de zelfregulatie van de beroepsgroep 
en gelijke zeggenschapsverhoudingen binnen de beroepseenheid dan de specialisten 
werkzaam in de academische ziekenhuizen. Wat betreft de belangeloze toewijding aan 
de patiënt en het gebruik van informele regels bestaan er geen duidelijke verschillen 
tussen de specialisten uit de vier ziekenhuiscategorieën. De hypothese dat specialisten 
werkzaam in ziekenhuizen waarin kennistoepassing overheerst (kleine en grote 
algemene ziekenhuizen) meer gebonden zijn aan de professie dan de specialisten 
werkzaam in ziekenhuizen gericht op kennisontwikkeling (topklinisch algemene en 
academische ziekenhuizen) wordt door ons onderzoek niet volledig ondersteund. Tussen 
de kleine en grote algemene ziekenhuizen en de academische ziekenhuizen bestaan er in 
dit opzicht verschillen, maar ook tussen de topklinische en de academische 
ziekenhuizen zijn bij autonomie en zelfregulatie de verschillen groot. De verschillen 
die er zijn komen vooral voor tussen de academische en de niet-academische 
ziekenhuizen. 

De beslissingsstructuur van het ziekenhuis vertoont in het algemeen een negatieve 
relatie met de binding van de specialisten aan de klassieke beroepswaarden. Specialisten 
werkzaam in ziekenhuizen met een meer decentrale beslissingsstructuur onderschrijven, 
zoals verwacht, minder sterk de professionele autonomie, de zelfregulatie van de 
beroepsgroep, de informele regels in de beroepspraktijk en de collegiale verhoudingen 
binnen de beroepseenheid dan de specialisten werkzaam in ziekenhuizen met een meer 
centrale besluitvormingsstructuur. Naarmate het beslissingsniveau in het ziekenhuis 
meer decentraal is gelegen neemt de betrokkenheid van de specialisten bij de 
professionele ideologie dus af. 

Wat betreft de mate van invloed van de specialisten op het bestuur en het beleid van 
het ziekenhuis zijn er geen duidelijke verbanden met de vijf beroeps waarden. Alleen de 
tijdsbesteding van de specialisten aan opleiding en scholing heeft een positieve relatie 
met de bestuurlijke invloed van de specialisten. Naarmate specialisten de invloed van 
de beroepsgroep op het bestuur en beleid van het ziekenhuis groter percipiëren besteden 
zij ook meer tijd aan verdere opleiding en scholing. 

De signatuur van het ziekenhuis ten slotte hangt duidelijk samen met de binding van 
de specialisten aan de professierol. Specialisten werkzaam in ziekenhuizen met een 
christelijke signatuur onderschrijven de centrale beroepswaarden autonomie, 
disponibiliteit, zelfregulatie en egalitarisme duidelijk sterker dan specialisten werkzaam 
in ziekenhuizen met een algemene signatuur. Klaarblijkelijk versterkt het werken in 
een organisatie waarin een systeem van specifieke normen en waarden een relatief grote 
rol speelt de betrokkenheid bij de professionele ideologie. Of selecteert een organisatie 
met een dergelijk systeem juist die specialisten uit die daar ook in het beroep waarde 
aan hechten. Wat betreft het contact met vakgenoten buiten de organisatie blijkt 
eenzelfde effect: specialisten werkzaam in ziekenhuizen met een christelijke normatief 
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karakter hebben in het algemeen meer contact met vakgenoten buiten de organisatie 
dan de specialisten werkzaam in ziekenhuizen met een algemene signatuur. 

Samenvatting 

Waardoor laten de specialisten met een sterke binding aan de professie zich op 
bivariaat niveau door kenmerken? (schematisch overzicht in bijlage 4). De 
specialisten die in het algemeen sterk gebonden zijn aan de professionele ideologie, 
professionele vaardigheden en de interactie met vakgenoten buiten de organisatie 
blijken de oudere specialisten te zijn (56-64 jaar), de specialisten van het mannelijke 
geslacht, de specialisten met een rechtse politieke voorkeur, met zowel een intrinsieke 
als, in lichte mate, ook een extrinsieke arbeidsmotivatie. Ook blijken dit te zijn de 
specialisten werkzaam in een ondersteunend specialisme, als vrijgevestigd 
beroepsbeoefenaar aan het ziekenhuis verbonden, met relatief veel werkervaring in het 
ziekenhuis en die veel tijd besteden aan de directe patiëntenzorg. Verder ook de 
specialisten werkzaam in de kleinere ziekenhuizen, de specialisten uit de algemene 
ziekenhuizen, de specialisten uit de kleine tot vrij kleine maatschappen of afdelingen 
en de specialisten werkzaam in ziekenhuizen met een meer centrale beslissingsstructuur 
en een christelijke signatuur. 

Bekeken naar waardedimensie valt op dat de effecten van de achtergrondkenmerken op 
de aspecten van de professionele ideologie zich vooral voordoen bij de persoons
gebonden en zeker ook de ziekenhuisgebonden kenmerken. Met name de kenmerken 
autonomie en zelfregulatie blijken hierbij sterke relaties met de achtergrondkenmerken 
te hebben. Deze grootheden laten over de gehele linie ook eenzelfde soort verband met 
deze kenmerken zien. Wat betreft de ziekenhuiskenmerken voegt zich bij dit patroon 
het kenmerk egalitarisme. De beroepswaarde disponibiliteit blijkt daarentegen relatief 
sterk verbonden te zijn met de persoonskenmerken van de specialisten en opvallend 
weinig met de beroepskenmerken van de onderzoeksgroep. 

De gerichtheid van de specialisten op de professionele vaardigheden heeft vooral met de 
leeftijd van de specialisten, de intrinsieke arbeidsmotivatie, de tijdsbesteding aan 
overleg en de bestuurlijke invloed van de specialisten te maken. De mate van contact 
met vakgenoten buiten de organisatie blijkt relatief weinig met de drie typen 
achtergrondkenmerken samen te hangen. Opvallend is voorts dat de tijdsbesteding van 
de specialisten aan overleg en afstemming en de invloed van de specialisten op het 
bestuur en beleid van het ziekenhuis geheel geen invloed hebben op de vijf aspecten 
van de professionele ideologie, in tegenstelling tot de omvang van de maatschap of 
afdeling waar de specialisten werken. Dit achtergrondkenmerk heeft op alle aspecten 
van de professionele ideologie effect. 
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6.3 Specialisten en de organisatierol. De sociale locatie van de 
betrokkenheid van medisch specialisten bij de organisatie 

Betrokkenheid bij de organisatie naar persoonsgebonden kenmerken 

De persoonsgebonden kenmerken hebben op bivariaat niveau op het onderschrijven van 
het beleid van het ziekenhuis, de loyaliteit aan de organisatie, de sociaal-emotionele 
binding aan de organisatie, de normatieve oriëntatie op de organisatie en de 
tijdsinvesteringen van de specialisten in sociale contacten in de organisatie de volgende 
effecten (tabel 6.4): 

Het kenmerk leeftijd geeft verschillen in het ondersteunen door de specialisten van het 
beleid, de oriëntatie op de organisatie als normatieve referentiegroep en de 
investeringen in sociale contacten: oudere specialisten (56-64 jaar) onderschrijven het 
beleid van het ziekenhuis duidelijk minder dan de specialisten van middelbare leeftijd 
(46-55 jaar). Ook investeren deze oudere specialisten minder in sociale contacten in de 
organisatie dan de jongste groep van specialisten (34-40 jaar). Wat betreft de oriëntatie 
op een referentiegroep zijn de rollen omgekeerd: hier zijn het juist de jongere 
specialisten die zich bij problemen in de organisatie minder wenden tot de directie of 
het bestuur van het ziekenhuis dan hun de oudere collega's. De hypothese dat oudere 
specialisten minder gericht zijn op de organisatie dan jongere specialisten blijkt voor 
de vijf deelaspecten in het algemeen voorlopig niet op te gaan. Alleen voor het 
ondersteunen van het beleid en het investeren in sociale contacten geldt dit voor 
bepaalde leeftijdsklassen. Op de organisatie als normatieve referentiegroep zijn juist de 
jongste specialisten duidelijk minder gericht dan de specialisten uit de oudste groep. 

Kijken wij naar het kenmerk geslacht dan blijken er op bivariaat niveau alleen 
verschillen te zijn tussen de normatieve oriëntatie van vrouwelijke en mannelijke 
specialisten: vrouwelijke specialisten wenden zich bij problemen met patiënten, 
verpleegkundigen en managers duidelijk minder tot de directie of het bestuur van het 
ziekenhuis voor advies, dan specialisten van het mannelijk geslacht. Dit effect is 
tegengesteld aan de verwachting. Wij hadden verwacht dat vrouwelijke specialisten als 
gevolg van een minder sterke binding aan de professie meer gericht op de organisatie 
zouden zijn. 

De politieke voorkeur van de specialisten laat op de ondersteuning van het beleid, de 
sociaal-emotionele binding aan de organisatie en de oriëntatie op de organisatie als 
normatieve referentiegroep effecten zien: specialisten met een voorkeur voor de W D 
voelen zich duidelijk meer emotioneel met de organisatie verbonden en zijn bij 
problemen duidelijk meer op de organisatie gericht dan de specialisten met een 
politieke voorkeur voor respectievelijk de partijen D66 en PvdA. (Vervolg) 
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Tabel 6.4: Betrokkenheid van medisch specialisten in algemene en academische ziekenhuizen in Nederland bij de organisatie naar 
persoonsgebonden kenmerken. Onderschrijven van het beleid, loyaliteit aan de organisatie, sociaal-emotionele binding aan de organisatie, 
normatieve oriëntatie op de organisatie en investeren in sociale contacten. Regressie-coejficiénten (b en bèta) 

Persoons
gebonden 
kenmerken 

Leeftijd 

Geslacht 

Politieke 
voorkeur 

Intrinsieke 
arbeidsmotivatie 

Extrinsieke 
arbeidsmotivatie 

Categorie 

34-40 jaar 
41-45 jaar 
46-50 jaar 
51-55 jaar 
56-64 jaar (ref) 

Vrouw 
Man (ref) 

Groen links 
PvdA 
D66 
CDA 
VVD (ref) 

Onderschrijven 
van het beleid 

rc(b) 

.117 

.150 
**.238 
**.334 
3.427 

.051 
3.623 

.033 

.116 

.111 
*.234 
3.634 

.015 
(bèta) .010 

3.535 

-.023 
(bèta) .009 

3.777 

Loyaliteit aan 
de organisatie 

rc(b) 

.077 
-.145 
.191 
.251 

1.972 

.349 
1.198 

-.241 
.240 
.030 
.199 

1.991 

.087 
(bèta) .026 

2.642 

-.107 
(bèta) -.055 

3.357 

Sociaal-emotionele 
binding aan de 

organisatie re (b) 

-.148 
.055 
.054 
.118 

3.936 

.005 
3.995 

-.284 
-.117 

•-.190 
.017 

4.062 

**.209 
(bèta)**.135 

3.099 

.024 
(bèta) .027 

3.897 

Normatieve 
oriëntatie op 

organisatie re (b) 

** -.401 
-.206 
-.211 
-.080 
1.453 

**-.610 
1.313 

-.445 
**-.418 

-.160 
.097 

1.345 

.167 
(bèta) .088 

.572 

.094 
(bèta) .060 

.903 

Investeren in 
sociale contacten 

rc(b) 

*.319 
-.042 
.055 
.220 

3.551 

.059 
3.655 

-.256 
-.029 
-.096 
.197 

3.672 

*.197 
(bèta) *.093 

2.829 

.074 
(bèta) .094 

3.636 

*= significant bij alfa =.05, * = significant bij alfa =.01 



Specialisten met een voorkeur voor het CDA onderschrijven daarentegen sterker het 
beleid van het ziekenhuis dan de specialisten met een politieke oriëntatie op de VVD. 
De hypothese dat specialisten met een voorkeur voor een partij aan de rechterkant van 
het politieke spectrum minder gericht op de organisatie zijn dan de specialisten met een 
voorkeur voor een meer links op het politieke spectrum gesitueerde partij gaat 
voorlopig alleen voor de beleidsondersteuning van de specialisten op. 

De effecten van de twee onderscheiden vormen van arbeidsmotivatie zijn op twee 
deelconcepten van de organisationele betrokkenheid duidelijk: naarmate specialisten 
meer belang hechten aan zelfstandigheid en zelfontplooiing in het werk, dus een 
intrinsieke arbeidsoriëntatie bezitten, zijn zij sociaal en emotioneel meer gebonden aan 
de organisatie en investeren zij ook meer in een netwerk van sociale contacten in de 
organisatie. De veronderstelling dat specialisten met een sterk intrinsieke arbeids
motivatie minder bij de organisatie betrokken zouden zijn gaat dus voorlopig niet op. 
Specialisten met een dergelijke werkoriëntatie voelen zich juist meer met de 
organisatie verbonden en investeren juist meer in sociale contacten in de organisatie 
dan specialisten met een minder sterke intrinsieke arbeidsmotivatie. Verder blijkt een 
extrinsieke arbeidsmotivatie, dus het belang dat specialisten hechten aan arbeidsvoor
waarden en arbeidsomstandigheden, geen significante effecten op de oriëntatie van de 
specialisten op de organisatierol te geven. 

Betrokkenheid bij de organisatie naar beroepsgebonden kenmerken 

De beroepsgebonden kenmerken laten met de deelconcepten van de betrokkenheid van 
de specialisten bij de organisatie het volgende beeld zien (tabel 6.5): 

Naar specialisme bekeken blijken de medisch specialisten uit de ondersteunende klasse 
op het gebied van loyaliteit aan de organisatie en de oriëntatie op een normatieve 
referentiegroep een andere houding te hebben dan de specialisten uit de inteme klasse. 
In tegenstelling tot onze verwachtingen zijn ze niet meer maar minder trouw aan de 
organisatie wanneer zich elders betere mogelijkheden voordoen. Wij hadden verwacht 
dat specialisten die functioneel afhankelijk zijn van anderen in de organisatie of die 
vanwege investeringen in kostbare apparatuur en middelen afhankelijker zijn van de 
organisatie, meer bij de organisatie betrokken zouden zijn, en daarom ook meer loyaal 
aan de organisatie zouden zijn, dan specialisten die de organisatie of anderen in de 
organisatie minder nodig hebben. Wat betreft de gerichtheid op de organisatie bij 
problemen in het ziekenhuis voldoen ondersteunende specialisten wel aan het 
verwachte beeld: zij vragen bij problemen met patiënten, verpleegkundigen en 
managers duidelijk meer advies aan de directie en het bestuur dan de specialisten die een 
intern specialisme beoefenen. Specialisten uit de heelkundige klasse wijken op 
bivariaat niveau in hun betrokkenheid bij de organisatie op alle deelaspecten niet van 
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de interne specialisten af. Klaarblijkelijk is het onderscheid tussen heelkundige 
specialisten en interne specialisten minder duidelijk dan wij hebben verondersteld. 

De mate van werkervaring heeft weinig onderscheiden effecten op de organisationele 
betrokkenheid van de specialisten. Alleen wat betreft de sociaal-emotionele binding aan 
de organisatie wijken de specialisten met weinig werkervaring (0-5 jaar) significant van 
de specialisten met veel werkervaring af: gevoelens van verbondenheid met de 
organisatie zijn bij de eerste groep duidelijk minder aanwezig dan bij de groep 
specialisten met veel werkervaring in het ziekenhuis (meer dan 20 jaar). Voor dit 
verband wordt ook wel gewezen op de grotere tevredenheid met het werk, de geringere 
arbeidsmarktkansen en het aanvaarden van het verblijf in de organisatie door oudere en 
veelal ook meer ervaren professionals. 

Wat betreft de werkvorm was de verwachting dat specialisten in dienstverband door 
hun (veronderstelde) minder sterke binding aan de professie en hun mogelijk minder 
onafhankelijke positie in de organisatie sterker bij de organisatie betrokken zouden zijn 
dan de specialisten werkzaam als vrijgevestigde beroepsbeoefenaar. De resultaten van de 
analyse wijzen voor wat betreft de meeste deelconcepten niet in deze richting. Bij 
problemen in de organisatie wenden zelfstandig gevestigde specialisten zich, tegen de 
verwachting in, zelfs duidelijk meer tot de directie en het bestuur van het ziekenhuis 
voor advies dan specialisten werkzaam in loondienstverband. 

De (extra) functie die de specialisten in de organisatie uitoefenen brengt op het 
ondersteunen van het beleid, de sociaal-emotionele binding met de organisatie en de 
investeringen in sociale contacten verschillen op bivariaat niveau te weeg. Specialisten 
die naast hun functie als arts ook organisatorische en coördinerende taken in het 
ziekenhuis vervullen blijken meer het beleid van het ziekenhuis te onderschrijven, 
sterker sociaal-emotioneel gebonden te zijn aan het ziekenhuis en ook meer tijd te 
investeren in sociale contacten in de organisatie dan de specialisten die alleen een 
basisfunctie in het ziekenhuis uitoefenen of naast hun basisfunctie een taak als opleider 
of onderzoeker hebben. De specialisten met alleen een functie als arts voelen zich dus 
op bepaalde aspecten minder met het ziekenhuis als samenwerkingsverband verbonden. 
De specialisten die ook als opleider/onderzoeker in het ziekenhuis werkzaam zijn 
investeren duidelijk minder in een netwerk van sociale contacten. Beide groepen 
specialisten onderschrijven ook minder het beleid van het ziekenhuis dan de 
specialisten met een (extra) organisatorische functie of taak in het ziekenhuis. 

Met betrekking tot de tijdsbestedingen van de specialisten blijkt er een verschil te zijn 
tussen de tijdsinvesteringen in de directe patiëntenzorg en de tijdsinvesteringen in 
overleg. Dit verschil is grotendeels overeenkomstig onze verwachtingen. (Vervolg) 
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Tabel 6 5. Betrokkenheid van medisch specialisten in algemene en academische ziekenhuizen in Nederland bij de organisatie naar 
beroepsgebonden kenmerken Onderschrijven van het beleid, loyaliteit aan de organisatie, sociaal-emotionele binding aan de organisatie, 
normatieve oriëntatie op de organisatie en investeren in sociale contacten Regressie-coefficienten (b en bèta) 

Beroeps
gebonden 
kenmerken 

Specialisme 

Werkervaring 

Werkvorm 

Functie in de 
organisatie 
(extra) 

Tijdsbesteding 
aan directe 
patiëntenzorg 

Tijdsbesteding 
aan overleg 

Categorie 

Heelkundig 
Ondersteunend 
Intern (ref) 

00-05 jaar 
06-10 jaar 
11-15 jaar 
16-19 jaar 
20-30 jaar (ref) 

Vrijgevestigd 

Gemengd 
Dienstverband (ref) 

Basisfunctie 
Beroepsinhoudelijk 
Ber.inh/organisât. > 
Organisatorisch (ref) 

Onderschrijven 
van het beleid 

re(b) 

070 
- 002 
3 602 

.044 
123 
203 

.204 
3.500 

-.002 

-.013 
3.635 

*-.188 
*-217 

025 
3.734 

- 0 4 3 
(bèta) -.083 

3.731 

* * . l l l 
(bèta)**. 188 

3.053 

Loyaliteit aan 
de organisatie 

rc(b) 

- 188 
**- 779 

2 236 

- 0 2 2 
104 

- 121 
244 

2 013 

-.020 
.104 

2.009 

-.318 
.025 

-.079 
2 148 

*- 135 
(bèta) *-.110 

3.407 

* 135 
(bèta) * 103 

2 357 

Sociaal-emotionele 
binding 

organisatie 
aan de 

: re (b) 

041 
-.175 

4 006 

*-207 
- 066 

055 
143 

4 0 1 2 

.105 
172 

3 904 

*- 199 
-.071 
- 0 3 7 

4.089 

- 034 
(bèta) - 062 

(bèta) 

4.074 

** 101 
ι** 170 

3.481 

Normatieve 
onenlatie op 

organisatie re (b) 

038 
**.321 
1 191 

-.128 
-.254 
.121 

-.023 
1 385 

**.320 

.018 
1 077 

- 116 
-.170 
- 0 5 8 
1.348 

**.099 
(bèta)** 138 

966 

*083 
(bèta) * 112 

865 

Investeren in 
sociale contacten 

rc(b) 

.090 

.234 
3 571 

.174 
- 0 3 2 
-.025 

152 
3 598 

.153 
2.84 

3.516 

-.085 
**-.367 

088 
3.730 

*-084 
(bèta) *- 106 

3 901 

** 178 
(bèta)**.219 

2.792 

*= significant bij alfa =05, **= significant bij alfa =.01, >= beroepsinhoudelijk en organisatorisch 



Naarmate specialisten meer tijd besteden aan de directe zorg voor patiënten zijn ze meer 
geneigd van baan te veranderen wanneer zich elders betere mogelijkheden voordoen en 
investeren ze duidelijk minder in sociale contacten in de organisatie. Wat betreft de 
normatieve oriëntatie op de organisatie bij problemen zijn deze specialisten echter 
duidelijk meer op de directie en het bestuur van het ziekenhuis gericht dan de 
specialisten met weinig directe patiëntenzorg in hun takenpakket. Naarmate 
specialisten meer tijd besteden aan afstemming en overleg in het ziekenhuis zijn ze 
over de gehele linie meer betrokken bij de organisatie: ondersteunen ze het beleid van 
de organisatie meer, zijn ze meer loyaal aan de organisatie, zijn ze ook meer sociaal
emotioneel gebonden aan het ziekenhuis, zijn ze meer op de organisatie gericht bij 
problemen en investeren ze ook duidelijk meer in een netwerk van sociale contacten in 
het ziekenhuis. Dit kenmerk is zeer onderscheidend in de betrokkenheid van 
specialisten bij de organisatie. 

Betrokkenheid bij de organisatie naar ziekenhuis gebonden kenmerken 

Ten slotte volgen in tabel 6.6 de effectparameters van de ziekenhuisgebonden 
kenmerken op de deelconcepten van de betrokkenheid van de specialisten bij de 
organisatie. 

De omvang van de organisatie laat significante verbanden zien met de binding van de 
specialisten aan de organisatie op sociaal-emotioneel gebied en de oriëntatie van de 
specialisten op de organisatie als referentiegroep. Naarmate specialisten werkzaam zijn 
in ziekenhuizen van kleinere omvang blijken ze zich significant meer sociaal
emotioneel met het ziekenhuis verbonden te voelen en zich bij problemen duidelijk 
meer tot de directie en het bestuur van het ziekenhuis te wenden voor advies. Deze 
effecten zijn conform onze verwachtingen. Een verklaring hiervoor wordt gezocht in 
gevoelens van vervreemding die in grote organisatie gemakkelijker kunnen ontstaan 
dan in kleine organisaties. 

Naar omvang van maatschap of afdeling bekeken zijn de specialisten werkzaam in de 
kleine (5 of minder specialisten) en de vrij kleine (6-10 specialisten) maatschappen of 
afdelingen bij problemen met managers, verpleegkundigen en patiënten meer op de 
organisatie als referentiegroep gericht dan de specialisten uit de zeer grote maatschap
pen of afdelingen (20 of meer specialisten). Dit effect is tegengesteld aan onze 
verwachtingen. De verwachting was dat grote maatschappen en afdelingen gaan 
fungeren als afgeleid organisatorisch referentiekader voor de specialisten en zo een 
sterkere gerichtheid op de organisatie voort zouden brengen. 
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Tabel 6.6: Betrokkenheid van medisch specialisten in algemene en academische ziekenhuizen in Nederland bij de organisatie naar 
ziekenhuisgebonden kenmerken. Onderschrijven van het beleid, loyaliteit aan de organisatie, sociaal-emotionele binding aan de organisatie, 
normatieve oriëntatie op de organisatie en investeren in sociale contacten. Regressie-coëfficiënten (b en bèta) 

Ziekenhuis
gebonden 
kenmerken 

Omvang organisatie 
(aantal bedden) 

Omvang 
maatschap/ 
afdeling 

Type ziekenhuis 

Beslissingsstructuur 
(decentraal) 

Invloed op 
bestuur en beleid 

Signatuur 
ziekenhuis 

Categorie 

Klein 
Vrij klein 
Groot 
Zeer groot (ref) 

Klein algemeen 
Groot algemeen 
Topkl. algemeen 
Academisch (ref) 

Algemeen 
Christelijk (ref) 

Onderschrijven 
van het beleid 

rc(b) 

-.068 
(bèta) -.087 

3.788 

-.128 
-.066 
-.130 
3.711 

-.039 
.103 
.007 

3.593 

.035 
(bèta) .051 

3.570 

**.211 
(bèta)*+.354 

2.749 

-.056 
3.647 

Loyaliteit aan 
de organisatie 

rc(b) 

-.066 
(bèta) -.038 

2.219 

-.023 
-.169 
-.298 
2.182 

.006 

.103 

.081 
1.929 

.025 
(bèta) .016 

2.992 

**.283 
(bèta)**.216 

1.838 

.072 
1.932 

Sociaal-emotionele 
binding 

organisatie 

(bèta) 

aan de 
re (b) 

*-.081 
*-.101 
4.169 

-.026 
.152 
.118 

3.894 

.012 

.044 

.065 
3.956 

.016 
(bèta) .023 

(bèta) 

3.962 

**.175 
**.292 
3.264 

-.123 
4.068 

Normatieve 
oriëntatie op 

organisatie re (b) 

**-.220 
(bèta)**-.215 

1.848 

*.363 
**.560 

.055 
.933 

**.507 
**.484 
**.358 

.946 

**-.164 
(bèta)**-. 184 

1.394 

**.097 
(bèta)**. 127 

.882 

** -.350 
1.500 

Investeren in 
sociale contacten 

rc(b) 

-.084 
(bèta) -.075 

3.870 

.145 

.129 

.242 
3.511 

.112 

.053 

.173 
3.581 

.029 
(bèta) .030 

3.647 

**.159 
(bèta)**.192 

3.016 

**-.297 
3.845 

*= significant bij alfa =.05, **= significant bij alfa =.01 



Van de vier typen ziekenhuizen die wij in dit onderzoek onderscheiden verwachtten wij 
dat de specialisten werkzaam in de kleine algemene en grote algemene ziekenhuizen 
minder bij de organisatie betrokken zijn dan de specialisten werkzaam in de topklinisch 
algemene en de academische ziekenhuizen. Deze verwachting lijkt in het onderzoek niet 
te worden ondersteund. Met betrekking tot de oriëntatie op de organisatie bij 
problemen zijn de specialisten werkzaam in de kleine algemene en grote algemene 
ziekenhuizen niet minder maar juist meer bij de organisatie betrokken dan de 
specialisten uit de academische ziekenhuizen. En ook de topklinische specialisten 
wijken hierin duidelijk van de academische specialisten af. Voor wat betreft de overige 
deelaspecten wijzen de verbanden met de categorieën van ziekenhuizen vrijwel alle in 
dezelfde richting maar zijn deze aspecten ieder voor zich niet significant. 

Het niveau waarop beslissingen in de organisatie worden genomen over het 
zorgbeleid, het financiële beleid en het personele beleid blijkt alleen effect te geven op 
de normatieve oriëntatie van specialisten op de organisatie. Tegengesteld aan onze 
verwachting zijn de specialisten die het niveau waarop beleidsbeslissingen in het 
ziekenhuis worden genomen meer centraal percipiëren, bij problemen met patiënten, 
verpleegkundigen en managers, meer op de directie en het bestuur in het ziekenhuis 
gericht dan de specialisten die het besluitvormingsniveau lager in de organisatie 
waarnemen. 

De mate van invloed van de specialisten op het bestuur en beleid van het ziekenhuis 
is zeer sterk van invloed op de organisationele betrokkenheid van de specialisten. Naar 
de mate waarin de specialisten de invloed van de beroepsgroep op het bestuur en beleid 
van het ziekenhuis hoger inschatten onderschrijven zij ook sterker het beleid van de 
organisatie, zijn zij ook minder geneigd van baan te veranderen wanneer zich elders 
betere mogelijkheden op professioneel en organisatorisch gebied voordoen, voelen zij 
zich ook duidelijk meer sociaal en emotioneel verbonden met het ziekenhuis, wenden 
zij zich bij problemen meer tot het bestuur en de directie voor advies en investeren zij 
ook meer in sociale contacten in de organisatie. Dit resultaat is zoals verwacht. 

De signatuur van het ziekenhuis ten slotte, vertoont significante verbanden met de 
gerichtheid van de specialisten op de organisatie bij problemen en de investeringen in 
de organisatie in een netwerk van sociale contacten. Specialisten werkzaam in 
ziekenhuizen met een normen- en waardenstelsel van christelijke aard zijn conform de 
verwachting bij problemen met managers, verpleegkundigen en patiënten meer op de 
directie en het bestuur gericht en investeren meer tijd in sociale contacten in de 
organisatie dan de specialisten werkzaam in een ziekenhuis met een algemene 
signatuur. 
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Samenvatting 

De resultaten van de bivarìate analyses op de vijf deelaspecten van de betrokkenheid 
van de specialisten bij de organisatie laten zich als volgt samenvatten (schematisch 
overzicht in bijlage 4). De specialisten die in sterke mate het beleid van het ziekenhuis 
onderschrijven blijken de specialisten van middelbare leeftijd (46-55 jaar) te zijn, met 
een politieke voorkeur voor het CDA, een (extra) organisatorische functie of 
organisatorische taken in de organisatie, die veel tijd besteden aan overleg in het 
ziekenhuis en werkzaam zijn in ziekenhuizen met veel bestuurlijke invloed van de 
specialisten. 

De specialisten die meer dan anderen loyaal zijn aan de organisatie komen uit een 
intem specialisme, besteden weinig tijd aan de directe patiëntenzorg en veel tijd aan 
afstemming en overleg in het ziekenhuis en zijn werkzaam in ziekenhuizen met een 
grote invloed van de specialisten op het bestuur en beleid van de organisatie. 

Naar sociaal-emotionele binding bekeken zijn het vooral de specialisten met een meer 
rechtse politieke oriëntatie (VVD), een sterk intrinsieke arbeidsmotivatie, met veel 
werkervaring in het ziekenhuis, een (extra) organisatorische functie of organisatorische 
taak in het ziekenhuis, met een grote tijdsbesteding aan overleg en afstemming in de 
organisatie en de specialisten werkzaam in de kleine ziekenhuizen en in ziekenhuizen 
met veel invloed van de beroepsgroep op de ziekenhuisdirectie die zich vooral sterk 
sociaal-emotioneel met het ziekenhuis verbonden voelen. 

Op de oriëntatie van de specialisten op de organisatie als referentiegroep zijn de meeste 
kenmerken onderscheidend. Bij problemen met patiënten, verpleegkundigen en 
managers wenden de volgende specialisten zich vooral voor advies tot de leiding van 
het ziekenhuis: de oudere specialisten (56-64 jaar), de mannelijke specialisten, de 
specialisten met een voorkeur voor de VVD op het politieke spectrum en de 
specialisten afkomstig uit een ondersteunend specialisme. Ook betreft het hier de 
vrijgevestigde specialisten, de specialisten die veel tijd besteden aan de directe 
patiëntenzorg én aan overleg in de organisatie, die afkomstig zijn uit de kleine 
organisaties en de algemene ziekenhuizen, en de specialisten werkzaam in de kleine 
maatschappen of afdelingen (5 specialisten of minder). Daarnaast zijn het ook de 
specialisten werkzaam in ziekenhuizen met een meer centrale besluitvormingsstruc
tuur, in ziekenhuizen met veel bestuurlijke invloed van de specialisten en in 
ziekenhuizen met een christelijke signatuur. 

Ten slotte is de vraag welke specialisten op bivariaat niveau veel tijd besteden aan een 
netwerk van sociale contacten in het ziekenhuis. Dat blijken de jongere specialisten te 
zijn (34-40 jaar), de specialisten met een sterk intrinsieke arbeidsmotivatie, met een 
(extra) organisatorische functie of organisatorische taak in het ziekenhuis, die weinig 
tijd besteden aan de directe patiëntenzorg en veel tijd aan overleg, en de specialisten 
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werkzaam in ziekenhuizen met veel invloed van de specialisten op het bestuur en 

beleid van het ziekenhuis en werkzaam in ziekenhuizen met een christelijk normen- en 

waardenstelsel. 

6.4 Specialisten en het management. De sociale locatie van de 
oriëntatie van medisch specialisten op het management 

De oriëntatie op het management naar persoonsgebonden kenmerken 

De kenmerken leeftijd, geslacht, politieke voorkeur en arbeidsmotivatie blijken met 

betrekking tot het derde en vierde hoofdconcept van ons onderzoek op bivariaat niveau 

de volgende invloed op het vertrouwen van de specialisten in het management en de 

ambitie voor een managementtaak te hebben (tabel 6.7): 

Tabel 6.7: De oriëntatie van medisch specialisten in algemene en academische 
ziekenhuizen in Nederland op het management naar persoonsgebonden kenmerken. 
/ïegreiji'e-coëfficiënten (b en bèta) 

Persoonsgebonden 
kenmerken 

Leeftijd 

Geslacht 

Politieke 

voorkeur 

Intrinsieke 

arbeidsmotivatie 

Extrinsieke 
arbeidsmotivatie 

Categorie 

34-40 jaar 

41-45 jaar 
46-50 jaar 
51-55 jaar 
56-64 jaar (ref) 

Vrouw 
Man (ref) 

Groen links 

PvdA 
D66 
CDA 
VVD (ref) 

Vertrouwen in het 

management 
rc(b) 

-.010 

-.080 
*.260 

.140 
2.808 

.103 
2.987 

.405 

.072 
-.126 
.020 

2.928 

.019 

(bèta).012 
2.802 

-.055 
(bèta)-.060 

3.060 

Ambiëren taak in 

het management 
rc(b) 

**.576 

**.536 
.273 

**.547 
2.400 

*-.550 
2.819 

-.001 

-.245 
.038 

-.025 
2.835 

.128 

(bèta).059 
2.291 

-.027 
(bèta)-.OlO 

2.738 

*= significant bij alfa=.05, **= significant bij alfa=.01 
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Kijken wij naar het kenmerk leeftijd dan blijken specialisten van 46-50 jaar meer 
vertrouwen in het management van het ziekenhuis te hebben dan de specialisten van 56 
tot en met 64 jaar, de oudste groep van specialisten. Daarentegen ambiëren de relatief 
jonge specialisten, de specialisten tussen de 33 en 46 jaar, en de specialisten in de 
leeftijdsklasse van 51-55 jaar duidelijk meer een carrière in het management dan de 
oudste klasse van specialisten. Wij hadden verwacht dat oudere specialisten minder bij 
het management en een taak in het management betrokken zouden zijn dan de jongere 
specialisten. Deze verwachting gaat voor wat betreft de managementambitie 
gedeeltelijk op. Jongere specialisten ambiëren een taak in het management duidelijk 
meer dan de oudste groep van specialisten, maar ook de specialisten van begin vijftig 
blijken voor een dergelijk rol in het ziekenhuis te opteren. Voor het vertrouwen in het 
management gaat de verwachting alleen ten opzichte van de middenklasse van de 
specialisten op, de specialisten van eind veertig. 

Vergelijken we mannelijke met vrouwelijke specialisten dan zien we dat, conform de 
verwachtingen, specialisten van het vrouwelijke geslacht duidelijk minder een taak in 
het management van het ziekenhuis ambiëren dan specialisten van het mannelijk 
geslacht. Ook hierin zou de dubbele belasting van vrouwen voor een baan en (vaak 
ook) een gezin een rol kunnen spelen. Met betrekking tot het vertrouwen in het 
management van het ziekenhuis zijn er geen duidelijke verschillen tussen de seksen te 
constateren. 

Het vertrouwen in het management en de ambitie voor een managementtaak blijken 
onafhankelijk van de politieke voorkeur en de arbeidsmotivatie van de specialisten 
te zijn. Specialisten met een linkse politieke voorkeur (PvdA en Groen Links) lijken 
meer vertrouwen te hebben in het management en minder een managementrol te 
ambiëren dan de specialisten met een rechtse voorkeur op het politieke spectrum 
(WD). Een intrinsieke arbeidsmotivatie lijkt een lineair positief effect te hebben op 
het vertrouwen in het management en de ambitie voor een managementtaak, en een 
extrinsieke arbeidsmotivatie een tegengesteld effect. Maar noch een positie op de 
rechter- of de linkerzijde van het politieke spectrum, noch een gerichtheid op het werk 
zelf of op de voorwaarden of omstandigheden waaronder het werk moet worden verricht 
blijkt op bivariaat niveau significante verschillen tussen de specialisten te genereren. 

De oriëntatie op het management naar beroepsgebonden kenmerken 

Tabel 6.8 toont de effectparameters van de beroepsgebonden achtergrondkenmerken op 
de oriëntatie van de specialisten op het management. 
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Tabel 6 8· De orientane van medisch specialisten in algemene en academische 
ziekenhuizen m Nederland op het management naar beroepsgebonden kenmerken 
Regressie-coëfficiënten (b en bèta) 

Beroepsgebonden 
kenmerken 

Specialisme 

Werkervaring 

Werkvorm 

Functie in de 
organisatie 
(extra) 

Tijdsbesteding aan 

Categorie 

Heelkundig 

Ondersteunend 
Intern (ref) 

00-05 jaar 

06-10 jaar 
11-15 jaar 
16-19 jaar 
20-30 jaar (ref) 

Vrijgevestigd 
Gemengd 
Dienstverband (ref) 

Basisfunctie 
Beroepsinhoudelijk 
Beroepsinhoudelijk 
en organisatorisch 
Organisatorisch (ref) 

directe patiëntenzorg 

Tijdsbesteding 
overleg 

aan 

Vertrouwen in het 
management 

rc(b) 

- 100 

-212 
2 981 

- 102 

-033 
-047 

086 
2 900 

-050 
-079 
2 942 

*- 225 
*- 231 

010 
3 024 

*-056 
(bèta) *- 096 

3 048 

** 101 
(bèta)** 170 

3 481 

Ambiëren taak in 
het management 

rc(b) 

093 

( 10s) 231 
2 700 

* 403 

278 
057 
034 

2 623 

116 
186 

2 687 

**- 912 
**-938 

- 304 
3 338 

-048 
(bèta) -055 

2 967 

** 278 
(bèta)** 298 

1 472 

*= significant bij alfa- 05, **= significant bij alfa= 01 

Kijken we naar de klasse van specialismen dan blijken er tussen de specialisten geen 
verschillen te bestaan in de mate van vertrouwen in het management. Verwacht werd 
dat de specialisten uit een heelkundig of ondersteunend specialisme meer vertrouwen in 
de leiding van het ziekenhuis zouden hebben dan de specialisten uit een intern 
specialisme Wel hebben de specialisten die een ondersteunend specialisme beoefenen 
een grotere ambitie voor een taak in het management van het ziekenhuis dan de 
specialisten uit de interne klasse. Een grotere afhankelijkheid van het ziekenhuis voor 
investenngen in apparatuur en middelen en een grotere functionele afhankelijkheid, 
zoals bij de heelkundige en ondersteunende specialisten verondersteld, zorgt op 
bivanaat niveau dus niet voor een groter vertrouwen in het management van het 
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ziekenhuis, en in overwegende mate ook niet voor een grotere betrokkenheid bij de 
organisatie, zoals eerder in dit hoofdstuk bleek, maar wel voor een sterkere ambitie een 
taak in het management van het ziekenhuis te vervullen, met name bij de specialisten 
uit de ondersteunende klasse (.10s). 

Het vertrouwen van de specialisten in het management van het ziekenhuis blijkt 
onafhankelijk van het aantal jaren werkervaring in het ziekenhuis te zijn. Wij hadden 
verwacht dat een toename van het aantal jaren ervaring in het ziekenhuis ook gepaard 
zou gaan met een toename van vertrouwen in het management. Dit blijkt niet het 
geval te zijn. Wat betreft de ambitie voor een managementtaak zijn het vooral de 
specialisten met weinig werkervaring (0-5 jaar) die in sterkere mate bereid zijn een taak 
in het management op zich te nemen dan de specialisten met veel werkervaring in het 
ziekenhuis (20-30 jaar). (5) 

Naar werkvorm bestaan er geen significante verschillen in het vertrouwen van de 
specialisten in de leiding van het ziekenhuis en het ambiëren van een managementtaak. 
Noch het feit dat specialisten vrijgevestigd zijn, noch dat zij in dienstverband of in een 
gemengde vorm werkzaam zijn laat een duidelijk verschil zien in de gerichtheid van de 
specialisten op het management. De hypothese dat de specialisten die in dienstverband 
in het ziekenhuis werkzaam zijn door hun grotere afhankelijkheid van de organisatie 
meer bij de organisatie en dus ook meer bij het management betrokken zouden zijn dan 
de juridisch losser met het ziekenhuis verbonden vrijgevestigde specialisten, vindt op 
dit niveau van analyse geen steun in de gegevens. 

Onderscheiden wij de specialisten naar de (extra) functie die zij in de organisatie 
uitoefenen dan blijken, zoals verwacht, de specialisten met alleen een basisfunctie (lid 
maatschap/afdeling) in het ziekenhuis en de specialisten met daarnaast ook een 
beroepsinhoudelijke taak of functie (opleiding en/of onderzoek) minder vertrouwen in 
het management van het ziekenhuis te hebben en duidelijk minder een taak in het 
management te ambiëren dan de specialisten met een extra organisatorische taak of 
functie in het ziekenhuis. Opvallend sterk is het effect op het ambiëren van een 
managementtaak. Hierbij is het negatieve effect van de specialisten met een beroeps
inhoudelijke extra taak nog iets sterker dan dat van de specialisten met alleen een 
basisfunctie in het ziekenhuis. Dus een extra organisatorische taak of functie in het 
ziekenhuis, zoals die van coördinator van een afdeling of beroepseenheid, of lid van een 
managementteam, blijkt specialisten sterk aan het management te binden. 

Wat betreft de tijdsbestedingen van de specialisten vallen er ook nu duidelijke 
verschillen te constateren. Specialisten die relatief veel tijd besteden aan de directe 
patiëntenzorg hebben minder vertrouwen in het management van het ziekenhuis dan de 
specialisten die daar relatief weinig tijd aan besteden of kunnen besteden. Tussen de 
tijdsbestedingen in de directe patiëntenzorg en de ambitie voor een managementtaak is 
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er geen duidelijk verband. Naarmate specialisten daarentegen meer tijd besteden aan 
overleg en afstemming in de organisatie hebben zij meer vertrouwen in het 
ziekenhuismanagement en zijn zij ook duidelijk sterker bereid een taak in het 
management van het ziekenhuis op zich te nemen. Deze relaties beantwoorden aan de 
verwachtingen. 

De oriëntatie op het management naar ziekenhuisgebonden kenmerken 

Ten slotte volgen de resultaten uit de analyses voor wat betreft de verbanden tussen de 
ziekenhuiskenmerken en het managementvertrouwen en de managementambitie van de 
specialisten (tabel 6.9): 

Kijken wij naar de omvang van de organisatie dan blijkt dat dit kenmerk invloed heeft 
op het vertrouwen van de specialisten in het management: naarmate specialisten 
werkzaam zijn in ziekenhuizen van grotere omvang hebben zij duidelijk minder 
vertrouwen in de leiding van het ziekenhuis. Dus in de kleinere ziekenhuizen hebben 
specialisten in het algemeen een groter vertrouwen in het management dan in de 
grotere ziekenhuizen. De hypothese dat een toename van de omvang van het ziekenhuis 
tot een afname in de betrokkenheid van de specialisten bij de organisatie en het 
management zou leiden wordt voor het vertrouwen in het management dus bekrachtigd. 
De omvang van het ziekenhuis heeft verder geen invloed op de ambitie van de 
specialisten voor een taak in het management. 

De omvang van de maatschap of afdeling waar de specialisten werkzaam zijn heeft 
invloed op de gerichtheid van de specialisten op een managementtaak. Specialisten 
werkzaam in de zeer grote maatschappen of afdeling (meer dan 20 specialisten) 
ambiëren sterker een taak in het management van het ziekenhuis dan de specialisten uit 
de kleine maatschappen of afdelingen (0-5 specialisten). De verwachting was dat 
specialisten uit de grote maatschappen en afdelingen een sterkere betrokkenheid bij de 
organisatie en het management zouden vertonen dan de specialisten uit de kleine 
maatschappen of afdelingen. Voor de specialisten uit de grote maatschappen of 
afdelingen zou de groep waartoe ze behoren als vervangend referentiekader voor de 
organisatie kunnen gaan fungeren. Hierdoor zouden ambities worden gestimuleerd en 
betrokkenheid bij de organisatie worden bevorderd. Voor de ambitie voor een taak in 
het management van het ziekenhuis worden onze verwachtingen deels door de gegevens 
gesteund (.07s). 

Het type ziekenhuis laat verschillen zien tussen de grote algemene ziekenhuizen en de 
academische ziekenhuizen. Specialisten werkzaam in het eerste type ziekenhuis hebben 
meer vertrouwen in het management van het ziekenhuis dan de specialisten werkzaam 
in het tweede type, de academische ziekenhuizen. Wij gingen van de veronderstelling 

157 



uit dat in ziekenhuizen waar routmetechnologie overheersend is (kleine algemene en 
grote algemene ziekenhuizen) de specialisten de organisatie meer als bedreigend zouden 
ervaren en zij daardoor minder bij de organisatie en het management betrokken zouden 
zijn dan in ziekenhuizen waar de technologie meer complex van aard is (topklinische 
algemene en academische ziekenhuizen) Dit blijkt m het algemeen met zo te zijn en 
voor de grote algemene ziekenhuizen en het vertrouwen in het management van de 
specialisten laat ons onderzoek juist een tegengesteld effect zien 

Tabel 6 9 De oriëntatie van medisch specialisten in algemene en academische 
ziekenhuizen in Nederland op het management naar ziekenhuis gebonden kenmerken 
Regressie-coëfficiënten (b en bèta) 

Ziekenhuisgebonden 

kenmerken 

Omvang organisatie 
(aantal bedden) 

Omvang 
maatschap/ 
afdeling 

Type ziekenhuis 

Beslissingsstructuur 
(decentraal) 

Invloed op 

bestuur en beleid 

Signatuur 

ziekenhuis 

Categorie 

Klein 
Vrij klein 
Groot 
Zeer groot (ref) 

Klein 

Groot 
Topkl 

algemeen 

algemeen 
algemeen 

Academisch (ref) 

Algemeen 

Christelijk (ref) 

Vertrouwen in het 

management 
rc(b) 

**- 131 
(bèta)**- 157 

3 213 

012 
021 

-065 
2 870 

051 
** 301 

-007 
2 796 

024 
(bèta) 033 

2 866 

** 237 

(bèta)** 380 
1 929 

- 105 

2 947 

Ambiëren taak in 

het management 
rc(b) 

054 
(bèta) 043 

2 660 

( 07s)- 349 
085 

- 130 
2 935 

- 267 

-093 
168 

2 832 

083 
(bèta) 077 

2 769 

** 164 

(bèta)** 177 
2 173 

*- 225 

2917 

*= significant bij alfa= 05, **= significant bij alfa= 01 

Het niveau waarop in het ziekenhuis beslissingen over het beleid worden genomen 
heeft geen duidelijke invloed op het vertrouwen van de specialisten in het management 
en het ambiëren door de specialisten van een managementtaak Verwacht werd dat 
naarmate het niveau van beslissingen lager in de organisatie zou liggen, specialisten 
sterker bij de organisatie en het management betrokken zouden zijn De data bieden 
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hiervoor evenwel geen ondersteuning. Wel doen ze dit voor de invloed van de 
specialisten op het bestuur en beleid van het ziekenhuis. Dit kenmerk heeft een 
duidelijk en positief effect op het vertrouwen van de specialisten in het management en 
de oriëntatie van de specialisten op een managementtaak. Deze relatie is 
overeenkomstig onze verwachtingen. Naarmate specialisten meer invloed op het 
bestuur en beleid van het ziekenhuis percipiëren, hebben zij ook duidelijk meer 
vertrouwen in de leiding van het ziekenhuis en ambiëren zij ook duidelijk sterker een 
taak in het management van het ziekenhuis. 

Ten slotte heeft de signatuur van het ziekenhuis vooral invloed op de ambitie van de 
specialisten voor een managementrol. Specialisten werkzaam in ziekenhuizen met een 
christelijke signatuur ambiëren, zoals verwacht, duidelijk meer een taak in het 
management dan de specialisten die werkzaam zijn in ziekenhuizen met een algemene 
signatuur. De verklaring hiervoor zoeken wij, zoals gezegd, in het stelsel van normen 
en waarden in christelijke ziekenhuizen waardoor de betrokkenheid bij de organisatie en 
het management worden gestimuleerd. 

Samenvatting 

De resultaten van de voorafgaande paragrafen kunnen wat betreft de significante 
verbanden als volgt worden samengevat (schematisch overzicht in bijlage 4): 

Specialisten met veel vertrouwen in het management van het ziekenhuis zijn 
werkzaam in de kleine ziekenhuizen, de grote algemene ziekenhuizen en de 
ziekenhuizen waarin de specialisten veel invloed op het bestuur en beleid van de 
directie hebben. Het blijkt dat dit ook de specialisten zijn die veel tijd aan overleg in de 
organisatie besteden en relatief weinig tijd aan de directe patiëntenzorg, die een 
organisatorische (extra) taak of functie in het ziekenhuis uitoefenen en die qua leeftijd 
behoren tot de klasse van 46-50 jarigen. 

De specialisten met een ambitie voor een taak in het management van het ziekenhuis 
zijn te vinden in ziekenhuizen met een christelijke signatuur en ziekenhuizen waarin de 
specialisten veel invloed op de directie hebben, en in de zeer grote maatschappen of 
afdelingen. Verder zijn het de specialisten die veel tijd besteden aan overleg in de 
organisatie, een (extra) organisatorische functie of taak in het ziekenhuis hebben en een 
ondersteunend specialisme beoefenen, en de specialisten met relatief weinig 
werkervaring in het ziekenhuis, van het mannelijk geslacht en tussen de 33 en 46 en 
50 en 56 jaar. 
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6.5 De hoofdconcepten 

Om te kijken of de verschillende deelconcepten van de binding van de specialisten aan 
de professie en de betrokkenheid bij de organisatie en het management ook verwijzen 
naar de hoofdconcepten van het theoretisch model, wordt de samenhang tussen deze 
concepten bekeken en indien geïndiceerd een nieuwe factoranalyse uitgevoerd. Hierbij 
is de vraag of de deelconcepten van het theoretisch model een dermate relevante en 
dermate sterke onderlinge samenhang vertonen dat van een overkoepelende factor per 
hoofdconcept kan worden gesproken. 

Binding aan de professie 

Voor de binding van de specialisten aan de professie vragen wij ons af in hoeverre de 
vijf deelaspecten van de betrokkenheid van de specialisten bij de professionele ideologie 
en de andere twee deelconcepten, de gerichtheid van de specialisten op professionele 
vaardigheden en de mate van contact met vakgenoten buiten de organisatie, met elkaar 
samenhangen en verwijzen naar het overkoepelende begrip binding aan de professie 
(tabel 6.10). 

Tabel 6.10: Samenhang tussen de deelconcepten en aspecten van de binding van medisch 
specialisten in algemene en academische ziekenhuizen in Nederland aan de professie 
(Cramer's V) 

A D Ζ An E Ö 

Disponibiliteit .16** 
Zelfregulatie .20** .14* 
Anti-formalisering .17** .11 .13** 

Egalitarisme .15** .11 .12* .10 
Oriëntatie op vaardigheden .10 .14** .10 .07 .09 
Uitwisseling met vakgenoten .10 .09 . .09 .08 .06 .19** 

*= significant bij .05 (lineariteit), **= significant bij .01 (lineariteit); A=autonomie, 
D=disponibiliteit, Z^zelfregulatie, An=anti-formalisering, E=egalitarisme, 0=oriëntatie 
op professionele vaardigheden 

Wanneer de onderlinge samenhang van de deelconcepten wordt geanalyseerd blijken de 
gerichtheid op professionele vaardigheden en de uitwisseling met vakgenoten wehswaar 
een significante en relevante samenhang (Cramer's V=. 19) met elkaar te vertonen maar 
niet met de aspecten autonomie, disponibiliteit, zelfregulatie, egalitarisme en anti-
formalisering. De uitwisseling met vakgenoten of de mate van contact met collega's 
buiten de organisatie blijkt met geen enkel deelaspect van het ondersteunen van de 
professionele ideologie van betekenis samen te hangen: de verbanden van dit 
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deelconcept met de andere concepten zijn noch relevant, noch significant en de sterkte 
van de afzonderlijke verbanden is in het algemeen zeer laag. De test op relevantie en 
significantie wijst verder uit dat het concept oriëntatie op professionele vaardigheden 
eveneens vrij weinig met de aspecten van de professionele ideologie samenhangt. 
Alleen met het klassieke dienstverleningsideaal, de houding van disponibiliteit, blijkt 
er een significant doch onvoldoende relevant verband te zijn (Cramer's V=.14). De 
onderlinge samenhang van de vijf aspecten van de professionele ideologie is alleen 
voor het kenmerk autonomie relevant en eerdere factoranalyses hebben uitgewezen dat 
deze aspecten ook niet onder een noemer zijn te scharen. Deze resultaten doen ons 
besluiten geen factoranalyse voor het hoofdconcept binding aan de professie uit te 
voeren. 

Betrokkenheid bij de organisatie en het management 

Wanneer de afzonderlijke schalen van de aspecten van de betrokkenheid van de 
specialisten bij de organisatie in een tweede-orde factoranalyse worden ingevoerd, na 
controle van de bivariate samenhangen (tabel 6.11), blijken de deelconcepten 
onderschrijven van het beleid, loyaliteit aan de organisatie en de sociaal-emotionele 
binding van de specialisten aan de organisatie een éénledige oplossing met een 
eigenwaarde van groter dan 1.00 te vormen. De normatieve oriëntatie op de organisatie 
bij problemen en het deelconcept investeren in een netwerk van sociale contacten 
voegen zich niet naar dit patroon. Omdat de deelconcepten van het organisationele 
betrokkenheidsbegrip en de beide managementconcepten, het managementvertrouwen 
en de managementambitie van de specialisten, kunnen verwijzen naar hetzelfde 
onderwerp, de een in algemene zin (betrokkenheid bij de organisatie in het algemeen) 
en de andere in meer specifieke zin (betrokkenheid bij de organisatie in het bijzonder) 
en de samenhang tussen een aantal van deze aspecten erg groot is, wordt ook op het 
onderschrijven van het beleid van het ziekenhuis, de loyaliteit aan de organisatie, de 
sociale en emotionele binding met de organisatie, het vertrouwen van de specialisten in 
het management en de oriëntatie op een managementtaak een nieuwe factoranalyse 
uitgevoerd. Het is namelijk mogelijk dat het theoretisch onderscheid tussen de 
betrokkenheid bij het ziekenhuis in het algemeen en de betrokkenheid bij een 
specifieke groep daarbinnen door specialisten niet als zodanig wordt ervaren. In de 
perceptie van specialisten is er dan geen of weinig verschil tussen het ziekenhuis zelf 
en het management daarvan. De reactie op beide verschijnselen maakt in dat geval deel 
uit van een meer algemene houding naar de organisatie (Mathieu & Zajac 1990). 

De nieuwe factoranalyse wijst uit dat het ondersteunen van het beleid, de loyaliteit aan 
de organisatie, de sociaal-emotionele binding aan de organisatie en het vertrouwen van 
de specialisten in het management van het ziekenhuis een éénledige oplossing met een 
voldoende hoge eigenwaarde vormen. Dit betekent dat deze deelconcepten alle verwijzen 
naar dezelfde onderliggende dimensie, in dit geval de betrokkenheid van de specialisten 
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bij de organisatie in het algemeen De communahteiten van de nieuwe factor en de 
factorladingen voldoen aan de gestelde criteria (> 20 respectievelijk > 30) (6) 
Klaarblijkelijk is er minder empirisch onderscheid tussen de perceptie en de houding 
van de specialisten van en naar de ziekenhuisorganisatie in het algemeen en het 
management van het ziekenhuis in het bijzonder dan theoretisch werd verondersteld De 
oriëntatie van de specialisten op een managementtaak voegt zich niet naar dit patroon 
Dit concept heeft ook alleen met de sociaal-emotionele binding aan de organisatie en 
het onderschrijven van het beleid door de specialisten een significant en voldoende 
relevant verband (Cramer's V = respectievelijk 16 en 15, tabel 6 11) 

Tabel 611 Samenhang tussen de afzonderlijke concepten en deelconcepten van de 
betrokkenheid van medisch specialisten in algemene en academische ziekenhuizen in 
Nederland bij de organisatie en de oriëntatie op het management (Cramer's V) 

Ö L S Ν Ι V 

Loyaliteit aan organisatie 19** 

Sociaal-emotionele binding 30** 22** 

Normatieve oriëntatie 13* 08 11* 

Investeren in sociale contacten 09 11 13** 08 

Vertrouwen in management 38** 19** 28** 11 10 

Managementambitie 15** 10 16** 13** 09 14** 

*= significant bij 05 (lineanteit), **=significant bij 01 (lineanteit), 0=onderschrijven 
beleid, L=loyaliteit aan organisatie, S=sociaal-emotionele binding, N=normatieve 
oriëntatie, I=investeren in sociale contacten, V=vertrouwen m management 

Opvallend is dat de deelconcepten ondersteuning van het beleid en loyaliteit aan de 
orgamsaüe empmsch minder onderscheidend zijn dan de theorie van de rolonentatie van 
professionals in organisaties veronderstelt In het onderzoek van Tuma & Grimes 
(1981) blijken dit onderscheiden grootheden te zijn In ons onderzoek verwijzen beide 
dimensies naar een meer algemeen begnp Opvallend sterk is verder de samenhang 
tussen de (deel)concepten het onderschrijven van het beleid, de sociaal-emotionele 
binding aan de organisatie en het vertrouwen van de specialisten in het management 
van het ziekenhuis, en met name die tussen het onderschrijven van het ziekenhuis-
beleid en het vertrouwen in het management (tabel 6 11) Daarentegen kent de 
normatieve oriëntatie op de organisatie bij problemen ook op associatieniveau geen 
relevante, en enkele significante verbanden, en is de samenhang tussen de schaal die de 
investeringen van de specialisten in een netwerk van contacten met de ovenge schalen 
meet nauwelijks relevant en significant De samenhang van de twee concepten die de 
oriëntatie van de specialisten op het management aangeeft, de ambitie voor een 
managementtaak en het vertrouwen in het management van het ziekenhuis, is 
weliswaar significant maar niet voldoende relevant (Cramer's V= 14) 
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6.5.1 Herziening van de conceptualisering 

De resultaten van de analyses wijzen uit dat de aspecten en deelconcepten van de 
binding van de specialisten aan de professie onderling onvoldoende relevant en 
significant samenhangen om te kunnen venvijzen naar één gemeenschappelijk begrip. 
En ook verwijzen de aspecten van de professionele ideologie niet naar één 
gemeenschappelijke dimensie. Dit betekent dat wij ons voor het hoofdconcept binding 
aan de professie in de verdere analyse beperken tot de betrokkenheid bij de professionele 
ideologie en met name tot de theoretisch meest belangrijke aspecten van dit 
deelconcept: autonomie en disponibiliteit. Autonomie omdat dit aspect het meest 
centrale kenmerk van professies is; disponibiliteit omdat dit kenmerk het meest 
klassieke aspect van de professionele ideologie vertegenwoordigt en een belangrijke rol 
speelt in de legitimering van de professie. (7) 

Figuur 6.1: Herziene conceptualisering van de binding van medisch specialisten aan de 
professie: twee grootheden die ieder afzonderlijk verwijzen naar de betrokkenheid van 
medisch specialisten bij de professionele ideologie 

Binding aan de professionele ideologie 

Autonomie Disponibiliteit 

De resultaten van de tweede-orde factoranalyses en de test op significantie en relevantie 
van de verbanden laten zien dat drie van de vijf deelconcepten van de betrokkenheid van 
specialisten bij de organisatie, te weten het onderschrijven van het beleid, de loyaliteit 
aan de organisatie en de sociaal-emotionele binding aan de organisatie, samen 
verwijzen naar één latente grootheid. De schaal van de normatieve oriëntatie van 
specialisten op de organisatie en van het concept investeringen in een netwerk van 
sociale contacten vallen buiten dit patroon. Analyse wijst verder uit dat er geen 
gronden zijn om de drie sterk samenhangende deelconcepten van de betrokkenheid van 
de specialisten bij de organisatie en het concept vertrouwen van de specialisten in het 
management als twee afzonderlijke grootheden in het model op te nemen. De 
correlationele en factoranalytische relaties tussen het vertrouwen in het management en 
het onderschrijven van het beleid, de loyaliteit aan de organisatie en de sociaal-
emotionele binding van de specialisten aan de organisatie zijn hiervoor te sterk. 
Opname van het concept vertrouwen in het management als afzonderlijke grootheid 
zou in deze situatie leiden tot minder goede parameterschattingen. De schaal die de 
oriëntatie van specialisten op een managementtaak meet, blijkt voorts een 
afzonderlijke grootheid te zijn. 
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Figuur 6.2 Herziene conceptualisering van de betrokkenheid van medisch specialisten bij 
de organisatie: vier grootheden die tezamen verwijzen naar de betrokkenheid van 
medisch specialisten bij de organisatie in het algemeen 

Betrokkenheid bij de organisatie in het algemeen 

Onderschrijven 
van het beleid 

Loyaliteit aan de 
organisatie 

Sociaal-emotionele 
binding aan de 
organisatie 

Vertrouwen in het 
management 

6.5.2 Herziening van het theoretische model 

Het theoretisch model ondergaat door de herconceptualisering op hoofdconceptniveau 
een wijziging: het vertrouwen in het management verdwijnt als zelfstandige grootheid 
uit het model. De overige hoofdconcepten blijven als zelfstandige eenheden en conform 
de in hoofdstuk vier geformuleerde positie in het model fungeren (figuur 6.3). 

Figuur 6.3: Het theoretisch model van de roloriëntaties van medisch specialisten in 
algemene en academische ziekenhuizen in Nederland na de herziening van de 
hoofdconcepten 

ondersteunen 
dispombiliteit 

vertrouwen 
in het 

management 

De hypothesen zoals geformuleerd in paragraaf 4.6 voor wat betreft de veronderstelde 
centrale relaties in het model en in paragraaf 4.7.2 voor de vanuit de achtergrondken-
merken verwachte verbanden, worden aan de herconceptualisering aangepast. Dit 
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betekent dat zij qua structuur gehandhaafd blijven maar dat het begrip 'binding aan de 
professie' wordt vervangen door het begrip 'binding aan de professionele ideologie', 
dat het organisationele betrokkenheidsbegrip de toevoeging 'in het algemeen' krijgt en 
dat het begrip vertrouwen in het management van het ziekenhuis uit de formulering 
verdwijnt. 

6.5.3 De betrokkenheid van medisch specialisten 
bij de organisatie in het algemeen 

De sociale locatie van de nieuwe grootheid in het model, dus van het eendimensionele 
begrip betrokkenheid bij de organisatie in het algemeen, beschrijven wij hieronder 
(tabel 6.12). Wie zijn de specialisten die sterk betrokkenheid zijn bij de organisatie in 
het algemeen? 

Analyse wijst uit dat in bivariaat perspectief vooral de specialisten van middelbare 
leeftijd (46-55 jaar), de specialisten uit een intem specialisme en de specialisten die een 
organisatorische functie of organisatorische taken in het ziekenhuis uitoefenen relatief 
sterk bij de organisatie in het algemeen zijn betrokken. Ook blijken dit de specialisten 
te zijn die relatief weinig tijd besteden aan de directe patiëntenzorg en veel tijd aan 
overleg en afstemming in de organisatie. Daarnaast vallen hieronder ook de specialisten 
werkzaam in naar omvang kleine ziekenhuizen en de specialisten die veel invloed op 
het bestuur en beleid van het ziekenhuis percipiëren. 

Specialisten van middelbare leeftijd (45-55 jaar) blijken dus duidelijk meer betrokken 
bij de organisatie in het algemeen te zijn dan de oudste groep van specialisten, de 
specialisten tussen 55 en 65 jaar. Ook geldt dit voor de specialisten uit een intern 
specialisme in relatie tot de specialisten uit een ondersteunend specialisme. Specia
listen uit de eerste groep zijn duidelijk meer op de organisatie in het algemeen gericht 
dan de specialisten uit de tweede groep. De verwachting was dat oudere specialisten 
vanwege hun sterkere binding met de professie minder sterk bij de organisatie 
betrokken zouden zijn dan jongere specialisten. Alleen voor de specialisten van boven 
de 55 jaar in relatie tot de specialisten van middelbare leeftijd (46-55 jaar) gaat deze 
vooronderstelling op. 

De afhankelijkheid van kostbare apparatuur en middelen en een meer functionele 
afhankelijkheid in de organisatie, zoals bij de specialisten uit een ondersteunend 
specialisme verondersteld, heeft op de betrokkenheid bij de organisatie in het algemeen 
een aan de hypothese tegengesteld effect. De betrokkenheid bij de organisatie is bij de 
specialisten uit een ondersteunend specialisme juist niet meer maar minder sterk dan de 
betrokkenheid bij de organisatie van de specialisten uit een intem specialisme. 
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Q^ Tabel 6 12 Betrokkenheid van medisch specialisten in algemene en academische ziekenhuizen in Nederland bij de organisatie in het algemeen naar 
persoongebonden-, beroepsgebonden- en ziekenhuisgebonden kenmerken Regressie-coefficienten (b en beta) 

Persoons
gebonden 
kenmerken 

Leeftijd 

Geslacht 

Politieke 
voorkeur 

Intrinsieke 
arbeids
motivatie 

Extrinsieke 
arbeids
motivatie 

Categorie 

34-40 jaar 
4I-4S jaar 
46-50 jaar 
51-55 jaar 

Betrokkenheid bij 
de organisatie in 

het algemeen rc(b) 

062 
121 

**333 
**371 

56-64 jaar (ref) - 1 8 9 

Vrouw 
Man (ref) 

Groen links 
PvdA 
D66 
CDA 
VVD (ref) 

065 
- 0 0 4 

122 
092 

- 127 
167 
024 

101 
(bèta) 056 

- 4 3 2 

-037 
(bèta) - 036 

113 

Beroeps
gebonden 
kenmerken 

Specialisme 

Werkvorm 

Werkervaring 

Functie in de 
organisatie 
(extra) 

Tijd aan 
directe 
patiëntenzorg 

Tijd aan 
aan overleg 

Categorie 

Heelkundig 
Ondersteunend 
Inlem (ref) 

Vrijgevestigd 
Gemengd 
Dienstverband 
(ref) 
00-05 jaar 
06-10 jaar 
11-15 jaar 
16-19 jaar 
20-30 jaar (ref) 

Basis 
Beroepsinh ) 
Ber inh/org )) 
Organisatorisch 

Betrokkenheid bij 
de 

het 
organisatie in 
algemeen rc(b) 

- 0 5 9 
*. 277 

073 

043 
- 038 

009 
- 0 7 9 

101 
057 
221 

- 049 

**-338 
- 198 
-021 

164 

*-072 
(bèta) *- 112 

204 

** 159 
(bèta)** 230 

- 787 

Ziekenhuis-
gebonden 
kenmerken 

Omvang 
organisatie 
(aantal bedden) 

Omvang 
maatschap/ 
afdeling 

Type 
ziekenhuis 

Beslissings
structuur 
(decentraal) 

Invloed op 
bestuur en 
beleid 

Signatuur 
ziekenhuis 

Categorie 

Klein 
Vrij klein 
Groot 
Zeer groot (ref) 
Klein algemeen 
Groot algemeen 
Topkl algemeen 
Academisch (ref) 

Algemeen 
Christelijk (ref) 

Betrokkenheid bij 
de organisatie in 

het algemeen rc(b) 

**- 122 
(bèta)**- 132 

317 

- 142 
-056 
- 153 

106 
- 0 0 0 

184 
008 

- 046 

036 
(bèta) 045 

- 0 3 6 

**301 
(bèta)** 429 

-1 224 

131 
089 

*= significant bij alfa = 05, **= significant bij alfa is = 01, )= beroepsinhoudelijk, »= beroepsinhoudelijk en organisatorisch 



Specialisten die een (extra) organisatorische functie of taak in het ziekenhuis 
uitoefenen blijken zoals verwacht sterker bij de organisatie in het algemeen betrokken 
te zijn dan de specialisten met alleen een basisfunctie in het ziekenhuis. Een ook de 
tijdsbestedingsvariabele heeft een effect conform de verwachtingen. Naarmate 
specialisten meer tijd besteden aan de directe patiëntenzorg zijn zij minder betrokken 
bij de organisatie in het algemeen; naarmate zij meer tijd besteden aan overleg in de 
organisatie versterkt zich de betrokkenheid bij de organisatie van de specialisten. 

Ten slotte zijn de specialisten die werkzaam zijn in een naar omvang kleiner ziekenhuis 
en de specialisten die veel invloed op het bestuur en beleid van het ziekenhuis 
hebben duidelijk sterker bij de organisatie in het algemeen betrokken dan de 
specialisten uit de grotere ziekenhuizen en de specialisten werkzaam in ziekenhuizen 
met relatief weinig invloed van de specialisten op de directie van het ziekenhuis. Zoals 
in de hypothese verondersteld neemt de betrokkenheid van specialisten bij de 
organisatie toe naarmate specialisten werkzaam zijn in ziekenhuizen van kleinere 
omvang en naarmate de specialisten meer bestuurlijke invloed in het ziekenhuis 
hebben. 

6.6 Overzicht en samenvatting 

Hoe laten zich de specialisten kenmerken met een sterke gerichtheid op de 
professionele ideologie? (figuur 6.4) Wat betreft het professiekenmerk autonomie 
blijken dat de specialisten te zijn in de oudste leeftijdscategorie (56-64 jaar), van het 
mannelijke geslacht, met een rechtse politieke voorkeur (VVD) en een sterke 
arbeidsmotivatie in het algemeen. Ook zijn het de specialisten werkzaam in een 
ondersteunend of heelkundig specialisme, werkzaam als vrijgevestigd specialist en met 
een grote tijdsbesteding aan de directe patiëntenzorg en een (extra) organisatorische 
functie of taak in het ziekenhuis. Daarnaast zijn het de specialisten werkzaam in de 
kleine ziekenhuizen, de algemene ziekenhuizen en de kleine tot vrij kleine 
maatschappen of afdelingen, en de specialisten uit de ziekenhuizen met een meer 
centrale beslissingsstructuur en een christelijke signatuur. 

De professiewaarde disponibiliteit kent minder kenmerkende factoren. De specialisten 
die dit kenmerk in sterke mate onderschrijven behoren tot de oudste leeftijdscategorie 
(56-64 jaar), zijn van het mannelijk geslacht, hebben een rechtse politieke voorkeur 
(WD) en een sterk intrinsieke arbeidsmotivatie. Ook blijken dit de specialisten te zijn 
met een lange werkervaring in het ziekenhuis, de specialisten die werkzaam zijn in de 
kleine ziekenhuizen en kleine tot vrij kleine maatschappen of afdelingen (0-10 
specialisten), en de specialisten uit ziekenhuizen met een christelijke signatuur. 
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Figuur 6 4 Binding aan de professionele ideologie (autonomie en disponibiliteit), 
betrokkenheid bij de organisatie in het algemeen en oriëntatie op een managementtaak 
van medisch specialisten m algemene en academische ziekenhuizen in Nederland naar 
persoonsgebonden-, beroepsgebonden- en ziekenhuisgebonden kenmerken Significante 
positieve bivanate effecten 

Binding aan de 
professionele 
ideologie 
(autonomie) 

Binding aan de 
professionele 
ideologies 
(disponibiliteit) 

Betrokkenheid bij de Ambiëren taak 
organisatie in het in het 
algemeen management 

Persoonsgebonden kenmerken 

Leeftijd 56 - 64 jr * Leeftijd 56-64 jr * Leeftijd 46 - 55 jr 

* Man 
* Rechtse politieke 

voorkeur (VVD) 
* Arbeidsmotivatie 

(intr /extrinsiek) 

* Man 
* Rechtse politieke 

voorkeur (VVD) 
* Intrinsieke 

arbeidsmotivatie 

* Leeftijd 34-45 
en 51-55 jr 

* Man 

Beroepsgebonden kenmerken 
Ondersteunende 
en heelkundige 
specialismen 

* Vrijgevestigd 
* Organisatorische 

functie/taak 
* Veel tijd directe 

patiëntenzorg 

* Interne 
specialismen 

Veel werkervaring 

: Organisatorische 
functie/taak 

: Weinig tijd 
patiëntenzorg 

: Veel tijd overleg 

* Ondersteunende 
specialismen 

* Weinig 
werkervaring 

* Organisatorische 
functie/taak 

* Veel tijd overleg 

Ziekenhuisgebonden kenmerken 
Kleine organisaties* Kleine organisaties* Kleine organisaties 

* Kleine/ vrij kleine 
maatschappen of 
afdelingen 

* Algemene 
ziekenhuizen 

* Centrale 
beslissings
structuur 

* Christelijke 
signatuur 

Kleine/ vrij kleine 
maatschappen of 
afdelingen 

Christelijke 
signatuur 

Veel bestuurlijke 
invloed 

* Zeer grote 
maatschappen of 
afdelingen 

* Veel bestuurlijke 
invloed 

* Christelijke 
signatuur 
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Wie zijn de specialisten die sterk betrokken zijn bij de organisatie in het algemeen? 
Dat zijn de specialisten van middelbare leeftijd (46-55 jaar), werkzaam in een intern 
specialisme, met een (extra) organisatorische functie of taak in het ziekenhuis, die 
weinig tijd besteden aan de directe patiëntenzorg en veel tijd aan overleg in de 
organisatie. Ook zijn dit de specialisten die werkzaam zijn in de kleine ziekenhuizen en 
in de ziekenhuizen met veel invloed van de specialisten op het bestuur en beleid van 
het ziekenhuis. 

Welke specialisten oriënteren zich in sterke mate op een rol in het management van 
het ziekenhuis, ten slotte? Specialisten met een sterke ambitie voor een taak in het 
management bevinden zich vooral in de jongste leeftijdscategorieën (34-45 jaar) en in 
de leeftijd tussen 50 en 56 jaar. Verder zijn het de specialisten die behoren tot het 
mannelijke geslacht, die werkzaam zijn in een ondersteunend specialisme, met weinig 
werkervaring in het ziekenhuis, die naast hun patiëntentaak ook een organisatorische 
functie of taak in het ziekenhuis uitoefenen en die relatief veel tijd besteden aan overleg 
in de organisatie. Daarnaast zijn het de specialisten die verbonden zijn aan de zeer grote 
maatschappen of afdelingen, werkzaam zijn in ziekenhuizen met veel bestuurlijke 
invloed van de specialisten en in ziekenhuizen met een christelijke signatuur. 

Uit bovenstaande blijkt dat de sociale locatie van de specialisten met een sterke binding 
aan de professie andere kenmerken vertoont dan de sociale locatie van de specialisten 
met een sterke betrokkenheid bij de organisatie in het algemeen. Onder een sterk op de 
professie georiënteerde groepering lijkt een sterke gerichtheid op de organisatie in het 
algemeen niet voor te komen. Specialisten die in sterke mate de klassieke 
beroepswaarden ondersteunen blijken overwegend andere eigenschappen te bezitten dan 
de specialisten met een sterke gerichtheid op de organisatie in het algemeen. Zo zijn de 
specialisten die veel tijd besteden aan de directe patiëntenzorg sterk georiënteerd op de 
professionele normen en waarden maar zijn de specialisten die daar relatief weinig tijd 
aan besteden sterk bij de organisatie betrokken, en hechten de specialisten afkomstig 
uit de ondersteunende klasse veel waarde aan de professionele autonomie en zijn de 
specialisten uit de interne klasse relatief sterk op de organisatie gericht. Uitzondering 
hierop vormt de omvang van het ziekenhuis: naarmate de omvang van het ziekenhuis 
afneemt, neemt de binding van de specialisten aan de professiewaarden én aan de 
organisatie in het algemeen toe. (8) 

Vergelijken wij de betrokkenheid van de specialisten bij de organisatie als geheel met 
de bereidheid van de specialisten een taak in het management te vervullen, dan blijkt 
dat in sommige gevallen een sterke organisationele betrokkenheid samengaat met een 
sterke ambitie voor een taak in het management. Dit geldt met name voor de 
specialisten die veel tijd besteden aan overleg in de organisatie, een (extra) 
organisatorische taak of functie in het ziekenhuis hebben en van mening zijn dat de 
specialisten veel bestuurlijke invloed in het ziekenhuis hebben. Of een sterke 
betrokkenheid bij de organisatie in het algemeen ook een direct effect heeft op het 
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ambiëren van een managementtaak door de specialisten, zoals in de tweede centrale 
hypothese verwoord, komt in het volgende hoofdstuk aan de orde. 

Ten slotte bestaan er ook overeenkomsten in de kenmerken van de specialisten met 
zowel een sterke binding aan de professionele ideologie als een sterke oriëntatie op een 
rol in het management van het ziekenhuis. Mannelijke specialisten, werkzaam in een 
ondersteunend specialisme en werkzaam in ziekenhuizen met een christelijke signatuur, 
paren een sterke oriëntatie op de beroepswaarde autonomie aan een sterke ambitie voor 
een taak in het management, zonder dat zij ook een sterke oriëntatie op de 
organisatierol bezitten. Een sterke gerichtheid op een taak in het management 
veronderstelt voor deze specialisten dus niet een sterke betrokkenheid bij de organisatie 
in het algemeen. Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat aan de ambitie 
voor een managementtaak van deze specialisten meer strategische dan persoonlijke 
motieven ten grondslag liggen of dat het verschil een uitdrukking is van verschuivin
gen, en de daarmee gepaarde gaande gemengde oriëntatiepatronen, in de professie 
richting segmentering en stratificering. Of er inderdaad sprake is van een directe relatie 
tussen de betrokkenheid bij de professionele ideologie en de ambitie van de specialisten 
voor een managementtaak of dat deze relatie indirect via de betrokkenheid bij de 
organisatie in het algemeen verloopt, zal blijken uit het volgende hoofdstuk. 

Vervolg 
In dit hoofdstuk hebben wij ons gebaseerd op de analyse van de bivariate verbanden 
tussen de verschillende achtergrondkenmerken en de roloriëntatie van de specialisten op 
de professie, de organisatie en een taak in het management van het ziekenhuis. 
Significante relaties en opvallende verbanden zijn hierbij besproken. De vraag is of 
deze verbanden blijven bestaan wanneer gecontroleerd wordt voor andere achtergrondfac
toren. Of anders gezegd: blijft bijvoorbeeld leeftijd invloed houden op de betrokkenheid 
van de specialisten bij de professionele autonomie en disponibiliteit of de ambitie voor 
een managementtaak wanneer tegelijkertijd ook het geslacht van de specialisten, hun 
politieke voorkeur, het type specialisme, het type ziekenhuis en de andere kenmerken 
in de analyse worden betrokken? Mogelijk dat kenmerken die op bivariaat niveau 
invloed op de binding van de specialisten aan de professionele autonomie uitoefenen dit 
in multivariaat verband niet meer doen omdat er andere kenmerken zijn die hierop een 
sterkere invloed hebben. Of dat omgekeerd kenmerken die op bivariaat niveau geen 
significante invloed op bijvoorbeeld de betrokkenheid bij de organisatie in het 
algemeen uitoefenen dit in de multiple situatie wel doen omdat er intermediërende 
kenmerken voorkomen. Kortom: wat is de empirische houdbaarheid van het theoretisch 
model? Hierover gaat het volgende hoofdstuk. 
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Noten (hoofdstuk 6) 

1. Bij de variabelen van ordinaal niveau is met de procedure Means en de toets op lineanteit gekeken 
of deze variabelen konden worden geïnterpreteerd als van interval niveau. Dit blijkt het geval te zijn 
voor de achtergrondvariabelen arbeidsmotivatie (intrinsiek en extrinsiek), tijdsinvesteringen in 
patiëntenzorg en tijdsinvesteringen in overleg, omvang van het ziekenhuis, beslissingsstructuur en 
invloed op bestuur en beleid. 

2. Met de procedure Means is voor de deeiconcepten van ordinaal niveau (gerichtheid op professionele 
vaardigheden, uitwisseling met vakgenoten en ambitie voor een managementtaak) gecontroleerd of 
deze schalen zich gedragen als van intervainiveau. Dit blijkt voor deze deeiconcepten op te gaan met 
uitzondering van het verband tussen de uitwisseling met vakgenoten en de (extra) functie in de 
organisatie en van het verband tussen de gerichtheid op professionele vaardigheden en de (extra) 
functie in de organisatie, het type ziekenhuis en de omvang van de maatschap of afdeling. 

3. In de analyse van de bivariate verbanden zijn twee criteria gehanteerd voor het bepalen van de 
referentiecategorieën: het aantal respondenten en de interpreteerbaarheid van de gegevens. Dit 
betekent dat in eerste instantie de categorieën waarvan WIJ verwachten dat ZIJ het hoogste scoren op 
de deelaspecten van de oriëntatie van de specialisten op de professie, de organisatie en het 
management, in aanmerking komen om als referentiecategorie te fungeren. Wanneer deze categoneën 
te weinig respondenten bevatten, hebben WIJ een andere categorie genomen. Dit komt voor bij het 
kenmerk geslacht: in de categorie waarvan WIJ verwachten dat deze naar een grotere betrokkenheid bij 
het ziekenhuis verwijst (de vrouwelijke specialisten) zijn minder respondenten aanwezig dan in de 
andere sekse-categorie. De categorie van mannelijke specialisten is daarom als referentiegroep (ref) 
gekozen. 

4. Ook de beroepservaring van de specialisten laat een dergelijk verband zien. Specialisten met een 
korte (0-7 jaar) en vrij korte (Θ-13 jaar) werkervaring in het beroep hechten duidelijk minder belang 
aan de zelfregulatie van de beroepsgroep en het klassieke dienstverleningsideaal dan de specialisten 
die lang (20 jaar en meer) werkzaam zijn als medisch specialist. 

5. Ook naar beroepservaring bekeken blijken de specialisten met relatief weinig werkervaring (0-13 
jaar) sterker voor een taak in het management te opteren dan de specialisten met veel 
beroepservaring (20 jaar of meer). 

6. De communaliteiten en factorladingen van de deeiconcepten van de variabele betrokkenheid bij de 
organisatie in het algemeen en de frequentieverdeling van de nieuwe variabele is als volgt:: 

Tabel 6.13: Betrokkenheid van medisch specialisten in algemene en academische ziekenhuizen in 

Nederland bij de organisatie in het algemeen. Vier deeiconcepten. Communaliteiten en factorladingen 
(N=442) 

Factor: Betrokkenheid bij de 

organisatie in het algemeen Communaliteit Factorlading 

Onderschnjven van het beleid .52 .72 

Loyaliteit aan de organisatie .21 .46 

Sociaal-emotionele binding 
aan de organisatie 40 .64 

Vertrouwen in het management .49 .70 
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Tabel 6 14 Betrokkenheid van medisch specialisten in algemene en academische ziekenhuizen in 
Nederland bij de organisatie in het algemeen Somscores, frequenties en percentuele frequenties 
(N=442) 

Zeer zwakke betrokkenheid 

Zwakke betrokkenheid 

Noch zwakke, 

noch sterke betrokkenheid 

Sterke betrokkenheid 

Zeer sterke betrokkenheid 

Totaal 

Frequentie 

absoluut 

1 

68 

2 0 0 

165 

8 

4 4 2 

Frequentie 

percentueel 

0 2 

15 4 

45 3 

37 3 

1 8 

100 0 

Percentage 

cumulatief 

0 2 

15 6 

60 9 

98 2 

100 0 

Cronbach's alpha= 63 

7. Handhaving van de vijf aspecten in het theoretisch model zou ook tot een zeer complex en moeilijk 
interpreteerbaar empirisch lineair model leiden Stapsgewijze invoering van de vijf aspecten in een 
multiple regressiemodel laat tevens zien dat de aspecten egalitarisme, anti-formalisering en 
zelfregulatie geen significante relaties met de variabele betrokkenheid bij de organisatie in het 
algemeen vertonen Alleen de aspecten autonomie en dispombiliteit blijken in dit opzicht relevant met 
de orgamsationele betrokkenheid van de specialisten in het algemeen samen te hangen 

8 Hierbij moet worden opgemerkt dat hoewel uit de gegevens van de beschrijvende analyse naar voren 
komt dat de kenmerken van de specialisten met een sterke binding aan de professionele ideologie 
verschillen van de kenmerken van de specialisten met een sterke betrokkenheid bij de organisatie, met 
kan worden afgeleid dat op individueel niveau een sterke oriëntatie op beide rollen met kan samengaan 
of dat in het algemeen een sterke binding aan de professierol ook (causaal) leidt tot een zwakke 
gerichtheid op de orgamsatierol Of dat (laatste) zo is wordt in het volgende hoofdstuk onderzocht 
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7 Integrale analyse van de 
roloriëntaties van medisch 
specialisten: het 
theoretisch model getoetst 

7.1 Inleiding 

Voor de gecontroleerde toetsing van het theoretisch model maken wij gebruik van een 
covariantie-structuurmodel (Lisrei). Met behulp van dit type causale analyse is het 
mogelijk om tegelijkertijd zowel de relaties tussen de achtergrondkenmerken en de 
modelconcepten (regressie-analyse) te bepalen als de meeteigenschappen van de 
indicatoren van het model vast te stellen (factoranalyse). Deze analysetechniek stelt ons 
in staat te toetsen op welke wijze de concepten van het model aan elkaar zijn 
gerelateerd en wat de totale effecten van de achtergrondkenmerken op het hoofdmodel 
zijn, onder constanthouding van de andere achtergrondkenmerken. Hierdoor krijgen wij 
inzicht in de rol die de verschillende kenmerken in werkelijkheid spelen in de 
roloriëntaties van medisch specialisten in het ziekenhuis. 

Voorafgaand aan de analyses hebben wij getoetst of er aan de assumpties van het 
multiple regressiemodel, in het bijzonder de eisen van normaliteit, lineariteit en 
homoscedasticiteit, is voldaan (Berry & Feldman 1985, Lewis-Beck 1980). Dit blijkt 
het geval te zijn. Residuen-analyse wijst uit dat er geen duidelijke invloedrijke gevallen 
of 'uitbijters' in de data aanwezig zijn en dat ook de voorspellingsfouten normaal zijn 
verdeeld. Met uitzondering van het kenmerk leeftijd blijken de significante verbanden 
tussen de ordinale variabelen en de afhankelijke variabelen van het model lineair te 
zijn. Leeftijd heeft echter wel invloed op de indicatoren van het model zodat derhalve 
dit kenmerk als een gedummificeerde variabele is opgenomen. 

In het Lisrelmodel worden verder alle achtergrondkenmerken opgenomen met 
uitzondering van de kenmerken werkervaring, omvang van het ziekenhuis en omvang 
van maatschap of afdeling. De werkervaring van de specialisten heeft een dermate hoge 
samenhang met de leeftijd van de specialisten (r=.80) dat opname daarvan in het 
regressiemodel tot invalide schattingsresultaten zou leiden. De omvang van de 
organisatie en de omvang van de maatschap of afdeling waar de specialisten werkzaam 
zijn, zijn uit het model gelaten omdat ze sterk correleren met het type ziekenhuis 
(respectievelijk .69 en .66). (1) 
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Het hoofdconcept betrokkenheid bij de professionele ideologie wordt in het model 
vertegenwoordigd door de kenmerken autonomie en disponibiliteit. De betrokkenheid 
van de specialisten bij de organisatie in het algemeen is opgebouwd uit de indicatoren 
onderschrijven van het beleid, loyaliteit aan de organisatie, sociaal-emotionele binding 
aan het ziekenhuis en het vertrouwen in het management van het ziekenhuis. De 
oriëntatie op een managementtaak bestaat uit de variabele die de ambitie van de 
specialisten voor een managementtaak meet. 

De resultaten van de multiple analyse van het volledige Lisrelmodel worden verge
leken met de uitkomsten van de bivariate analyses. Hierdoor kan de vraag worden 
beantwoord of de verbanden tussen de achtergrondkenmerken en de hoofdconcepten 
blijven bestaan wanneer rekening wordt gehouden met de andere predictoren. Tevens 
toetsen wij de resultaten van de multiple analyse aan de opgestelde hypothesen: welke 
veronderstellingen worden bekrachtigd en welke moeten worden verworpen? Voordat 
wij het volledige model beschrijven gaan wij in de volgende paragraaf op zoek naar de 
typologische samenhang tussen de roloriëntaties. Kunnen bepaalde combinaties van 
oriëntaties als kenmerkend voor de houding van de specialisten naar de professie en de 
organisatie worden beschouwd, zo is hierbij de vraag. 

7.2 Oriëntatiepatronen 

In het theoretisch model gaan wij uit van de klassieke tegenstelling tussen professie en 
organisatie. Deze tegenstelling is gebaseerd op de veronderstelling dat de oriëntatie van 
specialisten op de professierol niet kan samengaan met de oriëntatie van deze 
beroepsbeoefenaren op de organisatierol of de oriëntatie op een taak in het management 
van het ziekenhuis. Van specialisten met een sterke gerichtheid op autonomie en 
disponibiliteit verwachten wij dat zij minder steun geven aan het beleid van de 
organisatie, minder loyaal aan het ziekenhuis zijn, minder vertrouwen hebben in het 
management van het ziekenhuis en minder sociaal-emotioneel gebonden zijn aan de 
organisatie dan de specialisten die op deze professiekenmerken minder hoog scoren. 
Tevens veronderstellen wij dat de oriëntatie van specialisten op een rol in de 
organisatie op een positieve manier de ambitie van de specialisten voor een taak in het 
management beïnvloedt. Dit betekent dat wij ervan uitgaan dat specialisten die sterker 
betrokken zijn bij of meer georiënteerd zijn op een rol in de organisatie in het 
algemeen ook sterker de ambitie hebben een taak in het management van het 
ziekenhuis te vervullen. 
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Configuraties en typen 

Om te kijken bij hoeveel specialisten een conflicterende relatie als verondersteld 
voorkomt en of deze groep bovenkans groot is zijn wij voor de drie roloriëntaties met 
behulp van hiërarchische loglineaire analyses de configuraties nagegaan (Krauth & 
Lienert 1973). Hiervoor hebben wij de variabelen die de drie roloriëntaties van de 
specialisten meten gedichotomiseerd waarbij wij rekening hebben gehouden met het 
inhoudscontinuiim van de begrippen. Dat wil zeggen dat alleen wanneer een 
(roloriëntatie)variabele in sterke of zeer sterke mate door de specialisten wordt 
onderschreven deze antwoorden worden meegenomen in de plus-categorie. De min-
categorie bevat de specialist-respondenten die op een neutrale tot zeer zwakke manier de 
roloriëntatiebegrippen ondersteunen. Van de gedichotomiseerde variabelen hebben wij 
per set van variabelen en voor de professiekenmerken afzonderlijk de geobserveerde 
frequenties vergeleken met de te verwachten verdeling op basis van het toeval en 
hebben wij gekeken naar het voorkomen van significante combinaties (typen en anti-
typen). (2) De drie-ledige vraag die wij ons hierbij hebben gesteld is: hoeveel medisch 
specialisten zijn er met een sterke betrokkenheid bij de professiewaarde en een zwakke 
organisationele betrokkenheid dan wel met een sterke oriëntatie op de organisatierol en 
een zwakke oriëntatie op de professionele ideologie? Hoeveel medisch specialisten 
combineren een sterke dan wel zwakke gerichtheid op het professiekenmerk en de 
betrokkenheid bij de organisatie met een sterke dan wel zwakke ambitie voor een taak 
in het management? En komen deze specialisten vaker voor dan we op grond van de 
toevallige verdeling van deze grootheden mogen verwachten? 

Autonomie 
Analyse van de patronen met het professiekenmerk autonomie (tabel 7.1) wijst uit dat 
dit kenmerk bij 60 procent van de specialisten een conflicterende configuratie geeft. Bij 
deze specialisten staat een gerichtheid op autonomie tegenover een betrokkenheid bij de 
organisatie in het algemeen. De oriëntatie op de professierol en de organisatierol van 
deze specialisten komen voorts dermate vaak voor dat van een significant patroon of 
type van specialist kan worden gesproken. Het 'klassieke type' (22%) wordt 
gekenmerkt door de klassiek conflicterende combinatie: deze specialisten hechten veel 
belang aan de autonomie in de professierol maar weinig aan hun rol in de organisatie 
(patroon 2). Bij 38 procent van de responsgroep betreft het een veel voorkomende niet-
klassieke configuratie (patroon 3). Deze specialisten, het zogenoemde 'niet-klassieke of 
nieuwe type', onderschrijven in geringe mate de autonomie in hun beroepsrol maar 
zijn daarentegen wel sterk betrokken bij de organisatie in het algemeen. 
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Tabel 7.1: Geobserveerde aantallen en de op grond van toeval verwachte aantallen van 
de oriëntatiepatronen van de betrokkenheid van medisch specialisten in algemene en 
academische ziekenhuizen in Nederland bij de professionele ideologie (autonomie) en de 
organisatie in het algemeen (N=432) 

Betrokkenheid Betrokkenheid Observed 
professionele bij organisatie 
ideologie in het 
(autonomie) algemeen 

Expected Kans 

)luut 

46 

95 

164 

127 

432 

% 

10 

22 

38 

30 

100 

absoluut 

68 

73 

142 

149 

432 

% 

16 

17 

32 

35 

100 

_ 

+ 

+ 

_ 

1 

2 

3 

4 

Totaal 
+ = bovenkans voorkomend (type), - = onderkans voorkomend (anti-type) 

De homogene combinaties van de professionele en organisationele rolonëntatie blijken 
onderkans voor te komen (patroon 1 en 4). Dit zijn de zogenoemde anti-typen. Dit 
betekent dat deze roloriëntaties (de dubbel betrokken specialisten of ++ en de 
indifferente specialisten of - -) zich van het toeval onderscheiden maar minder 
voorkomen dan onder de nulhypothese van onafhankelijkheid mag worden verwacht. 
Theoretisch verdienen deze configuraties echter ook de aandacht omdat ze de voorboden 
kunnen zijn van structurele veranderingen in de beroepsgroep of omdat ze de 
zogenoemde uitzondering op de regel vormen. De dubbel betrokken groep is én sterk 
bij de professionele autonomie én sterk bij de organisatie in het algemeen betrokken en 
maakt 10 procent van de responsgroep uit (patroon 1). Het aantal specialisten met 
noch een sterke binding aan de professionele autonomie noch een sterke 
organisationele roloriëntatie, de indifferente groep, (patroon 4) heeft een omvang van 
30 procent. 

Uitgesplitst naar de drie roloriëntaties, dus met de managementambitie als aparte 
roloriëntatie (tabel 7.2), blijken er verbijzonderingen van het klassieke en het nieuwe 
type specialist voor te komen. Het betreft hier een zogenoemd 'echt klassiek type' 
(patroon 4). Deze specialisten onderschrijven sterk de professionele autonomie maar 
zijn niet sterk bij de organisatie betrokken en ambiëren ook niet sterk een taak in het 
management van het ziekenhuis. Het gaat hier om 18 procent van de responsgroep. 
Het 'meervoudig nieuwe type of managementtype' (patroon 5) combineert een zwakke 
gerichtheid op de klassieke autonomie met een sterke gerichtheid op beide andere 
dimensies, de betrokkenheid bij de organisatie en de ambitie voor een managementtaak. 
Het betreft hier 38 procent van de specialisten die wij hebben gekarakteriseerd als het 
nieuwe type, of 15 procent van de responsgroep. Deze specialisten zijn de voorboden 
van een nieuwe rol van de specialisten in een gestratificeerde beroepsgroep. 
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Tabel 7.2: Geobserveerde aantallen en de op grond van toeval verwachte aantallen van 
de oriëntatiepatronen van de betrokkenheid van medisch specialisten in algemene en 
academische ziekenhuizen in Nederland bij de professionele ideologie (autonomie), de 
organisatie in het algemeen en de oriëntatie op een managementtaak (=432) 

Betrokkenheid Betrokkenheid Oriëntatie op Observed Expected Kans 
professionele bij organisatie management- * 
ideologie in het taak 
(autonomie) algemeen absoluut % absoluut % 

+ 

+ 

Totaal 

18 

28 

18 

77 

63 

101 

37 

90 

432 

4 

6 

4 

18 

15 

23 

9 

21 

100 

21 

47 

23 

50 

45 

97 

47 

102 

432 

5 

11 

5 

12 

10 

22 

11 

24 

100 

-

+ 

+ 

-

-

* + = bovenkans voorkomend (type), - = onderkans voorkomend (anti-type) 

Disponibiliteit 

Wat betreft het kenmerk disponibiliteit zijn de specialisten met een homogene 
combinatie van oriëntaties, hoewel niet bovenkans of onderkans voorkomend, in de 
meerderheid: 30 procent van de specialisten paart een sterke betrokkenheid bij het oude 
dienstverleningsideaal aan een sterke gerichtheid op de organisatie in het algemeen en 
22 procent doet dat op de omgekeerde wijze (tabel 7.3) (patroon 1 en 4). 

Tabel 7.3: Geobserveerde aantallen en de op grond van toeval verwachte aantallen van 
de oriëntatiepatronen van de betrokkenheid van medisch specialisten in algemene en 
academische ziekenhuizen in Nederland bij de professionele ideologie (disponibiliteit) en 
de organisatie in het algemeen (N=428) 

Betrokkenheid Betrokkenheid Observed 
professionele bij organisatie 
ideologie in het 
(disponibiliteit) algemeen absoluut 

Expected Kans 

% absoluut % 

1 

2 

3 

4 

Totaal 

129 30 124 29 

125 29 130 31 

80 19 85 20 

94 22 89 20 

428 100 428 100 

* + = bovenkans voorkomend (type), - = onderkans voorkomend (anti-type) 
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Bij 29 procent van de specialisten gaat het onderschrijven van het dienstbaarheidsideaal 
niet samen met een houding van betrokkenheid bij de organisatie in het algemeen 
(patroon 2). Voor 19 procent van de specialisten geldt dat andersom: deze specialisten 
paren een geringe binding aan de norm van dienstbaarheid in de beroepsuitoefening aan 
een sterke gerichtheid op een rol in de ziekenhuisorganisatie in het algemeen (patroon 
3). De afwijkingen van de toevalsverdeling zijn bij het kenmerk disponibiliteit minder 
groot dan bij het kenmerk autonomie. Zich van het toeval onderscheidende patronen 
komen op dit niveau dan ook niet voor. Wel op het triple niveau, het niveau van de 
combinatie van de professionele roloriëntatie, organisationele roloriëntatie en de 
managementoriëntatie. Het betreft hier twee typen met een sterke gerichtheid op het 
klassieke professiekenmerk (tabel 7.4). 

Tabel 7.4: Geobserveerde aantallen en de op grond van toeval verwachte aantallen van 
de oriéntatiepatronen van de betrokkenheid van medisch specialisten in algemene en 
academische ziekenhuizen in Nederland bij de professionele ideologie (disponibiliteit), 
de organisatie in het algemeen en de oriëntatie op een managementtaak (N=428) 

Betrokkenheid Betrokkenheid Oriëntatie op Observed 
professionele bij organisatie management-
ideologie in het taak 
(disponibiliteit) algemeen absoluut 

Expected Kans 

% absoluut % 

+ 
+ 

+ 

+ 

50 

79 

24 

101 

3Û 

50 

30 

64 

12 

18 

5 

24 

7 

12 

7 

15 

39 

85 

41 

9 

20 

10 
89 21 
27 6 

58 
28 
61 

14 
6 

14 

Totaal 428 100 428 100 
+ = bovenkans voorkomend (type), - = onderkans voorkomend (anti-type) 

Van de specialisten die het klassieke dienstverleningsideaal in sterke mate 
onderschrijven combineert 20 procent, of 12 procent van de netto steekproef, het 
belang dat wordt gehecht aan disponibiliteit met een sterke betrokkenheid bij de 
organisatie en een sterke ambitie voor een managementtaak (patroon 1). Het betreft 
hier het 'meervoudig betrokkenheidstype'. Het andere type vertegenwoordigt het 'echt 
klassieke type' (patroon 4). Deze specialisten combineren een sterke betrokkenheid bij 
het professionele dienstverleningsideaal met een zwakke betrokkenheid bij de 
organisatie en een zwakke ambitie voor een managementtaak in het ziekenhuis. Deze 
groep omvat 24 procent van de responsgroep. 
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Uit het voorkomen van de configuraties van dit professiekenmerk valt verder af te 
leiden dat de kenmerkende combinaties (patroon 1 en 4) voor wat betreft de 
organisationele betrokkenheid en de oriëntatie op een managementtaak eenzelfde 
gerichtheid hebben: is de organisationele betrokkenheid positief dan ambiëren de 
specialisten ook duidelijk sterk een taak in het management, is deze negatief dan is ook 
de managementambitie van de specialisten zwak. Dit duidt op een minder strategische 
betekenis van dit professiekenmerk. 

Wanneer wij de oriëntatiepatronen van autonomie en disponibiliteit met elkaar 
vergelijken dan valt op dat op trivariaat niveau het klassiek tegengestelde patroon bij 
het kenmerk disponibiliteit in sterkere mate voorkomt dan bij het kenmerk autonomie: 
24 procent, tegen 18 procent bij autonomie. Bij het klassieke dienstverleningsideaal 
valt voorts op dat 12 procent van de specialisten een sterke oriëntatie op dit kenmerk 
paart aan een sterke betrokkenheid bij de organisatie in het algemeen én een 
managementtaak in het bijzonder. Deze combinatie komt als type bij het kenmerk 
autonomie niet voor. In het oog springend bij autonomie is de grote groep van 
specialisten (38%) die een aan de klassieke configuratie tegengestelde gerichtheid heeft 
(patroon 3 in tabel 7.1), en de relatief grote groep van specialisten (30%) die, hoewel 
als anti-type, niet sterk de professionele autonomie ondersteunt en ook niet sterk bij de 
organisatie in het algemeen is betrokken (patroon 4 tabel 7.1). 

Ten slotte hebben wij nog gekeken naar de samenhang van de organisationele 
oriëntatie en de managementoriëntatie van de specialisten. Dan blijkt dat ongeveer 30 
procent van de specialisten een sterke betrokkenheid bij de organisatie in het algemeen 
met een zwakke ambitie voor een managementtaak combineert. Voor 13 procent van 
de specialisten geldt het omgekeerde: deze specialisten paren een zwakke oriëntatie op 
de organisatierol aan een sterke ambitie voor een taak in het management van het 
ziekenhuis. Deze specialisten zijn slechts in geringe mate betrokken bij de organisatie 
maar willen toch graag een managementtaak daarin vervullen. Noch sterk gericht op de 
organisatie, noch sterk op het management is een vrij groot aantal specialisten: 38 
procent. De specialisten van deze groep zijn niet sociaal-emotioneel of beleidsmatig op 
het ziekenhuis gericht, ook niet in de zin van vertrouwen, en zijn ook niet bereid een 
managementtaak in het ziekenhuis op zich te nemen. Het betreft hier een bovenkanse 
configuratie. Opvallend is dat 15 en 21 procent van de specialisten deze geringe 
betrokkenheid bij de organisatie en het management als patroon combineert met een, 
eveneens, geringe steun voor respectievelijk disponibiliteit en autonomie (tabel 7.4 en 
7.2). Ten slotte scoort ongeveer eenvijfde deel van de specialisten (19%) op beide 
oriëntaties hoog: de specialisten van dit patroon zijn sterk gericht op de organisatie in 
het algemeen en hebben daarnaast in sterke mate de behoefte een actieve rol in het 
management van het ziekenhuis te spelen. Ook deze combinatie van oriëntaties blijkt 
een type te vertegenwoordigen. 
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Samenvattend kunnen wij van een divers typologisch beeld spreken. Voor wat betreft 
het professiekenmerk autonomie is de klassieke oriëntatie op professie en organisatie 
bij de specialisten als type nog duidelijk aanwezig, maar typeert ook een grote groep 
van specialisten zich door een tegengestelde oriëntatie. Deze specialisten lijken hun rol 
in de professie (gedeeltelijk) in te ruilen voor een rol in de organisatie. Het kenmerk 
disponibiliteit vertegenwoordigt sterker dan het kenmerk autonomie het klassieke 
beeld. Een groot deel van de specialisten laat op dit kenmerk het echt klassieke type 
zien maar ook kent dit kenmerk een type dat zowel bij dit professiekenmerk, de 
organisatie als het management sterk is betrokken. 

7.3 De toetsing van het model 

Voor de toetsing van het theoretisch model hebben wij een lineair structuurmodel 
opgesteld (Lisrei). Dit model stelt ons in staat lineaire relaties tussen de hoofd
concepten op te sporen en tegelijkertijd het relatieve belang van de achtergrond-
kenmerken vast te stellen. In het model zijn veertien exogene variabelen opgenomen 
(XI t/m XI4), de veertien geselecteerde achtergrondkenmerken, en vier endogene, door 
het model bepaalde, variabelen. De betrokkenheid van de specialisten bij de 
professionele ideologie wordt in het model gemeten door de variabelen autonomie 
(Etal) en disponibiliteit (Eta2). Met betrekking tot deze kenmerken van de 
professionele ideologie gaan wij ervan uit dat zij onderling geen causale relatie hebben. 
Wij laten de storingsteimen van deze variabelen daarom vrij schatten. De theoretische 
grootheid betrokkenheid bij de organisatie in het algemeen wordt in het model gemeten 
door de indicatoren: onderschrijven van het beleid, loyaliteit aan de organisatie, sociaal-
emotionele binding aan de organisatie en vertrouwen in het management. Deze vier 
variabelen vormen samen de derde endogene factor (Eta3). De gedragsintentionele 
variabele in het model, de oriëntatie van de specialisten op een rol in het management 
van het ziekenhuis, meten wij aan de hand van de ambitie van de specialisten voor een 
managementtaak (Eta4). 

Voordat wij het model hebben opgesteld hebben wij gekeken of de antwoorden van de 
specialisten binnen eenzelfde ziekenhuis statistisch afhankelijk zijn. Omdat wij voor de 
steekproef eerst de ziekenhuiskenmerken hebben bepaald en vervolgens binnen de 
geselecteerde ziekenhuizen de specialisten hebben getrokken zouden wij niet zozeer met 
de individuele waarnemingen bij de specialisten te maken hebben maar met de door de 
context, in dit geval het ziekenhuis, bepaalde reacties op de vragen. De mate van 
afhankelijkheid van waarnemingen binnen een cluster van objecten wordt uitgedrukt in 
de autocorrelatie of de proportie tussenvariantie. Voor de beide afhankelijke variabelen 
van het model, de betrokkenheid bij de organisatie in het algemeen en de oriëntatie op 
een managementtaak, hebben wij deze correlatie berekend en getoetst met behulp van 
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twee (multiniveau) regressiemodellen. Een model waarbij tussenvariantie op het niveau 
van het ziekenhuis is toegelaten en een model waarbij dat niet is toegestaan. 
Berekening van de autocorrelatie en vergelijking van de twee modellen laten zien dat de 
geconstateerde autocorrelatie laag is en niet significant bij een kritieke waarde van 
p=.05. (3) Het model met de tussen(ziekenhuis)variantie wijkt dus niet significant van 
het model zonder tussenvariantie, dus met alleen de binnenvariantie van de 
ziekenhuizen, af. Dit betekent dat antwoorden van de specialisten binnen eenzelfde 
ziekenhuis niet toe kunnen worden geschreven aan het ziekenhuis maar als afkomstig 
van het niveau van de individuele specialist moeten worden beschouwd. 

Het Lisrelmodel is verkregen door in eerste instantie alle modelparameters te laten 
schatten en successievelijk verbanden (paden) die weinig effect bleken te hebben, en 
ook niet significant in hun invloed op de endogene variabelen waren, op nul te stellen. 
(4) Voor de empirische covariantiematrix en de beschrijving van de aansturing van het 
model zie bijlage 5 (covariantiematrix) en bijlage 6 (modelaansturing). 

7.3.1 Resultaten en centrale hypothesen 

Analyse van de parameters van het model wijst uit dat het theoretische model goed 
blijkt te passen bij de werkelijkheid zoals in de steekproef geobserveerd: de 
gereproduceerde varianties en covarianties passen goed bij de empirische variantie- en 
covariantiematrix en ook is de mate waarin de varianties en covarianties in het model 
causaal worden verklaard, oftewel zijn terug te voeren op de in het model neergelegde 
causale relaties, goed (chi-kwadraat/df ratio=.968). De waarschijnlijkheid dat het model 
in de werkelijkheid voorkomt is dus groot (P chi-kwadraat=.595, RMSEA=.000). Ook 
voldoet het model aan het criterium van zuinigheid: met zo weinig mogelijk 
parameterschattingen een goede reproduceerbaarheid van de empirische covariantie
matrix bereiken (AGFI=.905) (tabel 7.5). Voor meer gegevens over de 
modelbeoordeling verwijzen wij naar bijlage 7. 

Tabel 7.5: Statistics voor modelfit 

Chi2 Df Ratio GH AGFI Crit. Ν R2 R2 R^ R2 

Chi2/df (Etal) (Eta2) (Eta3) (Eta4) 

144.241 149 .968 .975 .905 437.769 .297 !Ö95 J78 .287 

De proportie verklaarde variantie (R2) van de vier indicatoren van het model is niet 
hoog. Met name geldt dit voor het kenmerk disponibiliteit. Dit betekent dat de 
opgenomen achtergrondkenmerken slechts een gedeeltelijke verklaring geven voor de 
onderscheiden modelconcepten en de verbanden daartussen. Dit houdt in dat er nog 
andere, buiten het model liggende, factoren zijn die het model beïnvloeden. In de 
conclusies komen wij hierop terug. (5) 
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Figuur 7.1: Het empirisch-theoretisch roloriëntatiemodel van medisch specialisten in 
algemene en academische ziekenhuizen in Nederland (Lisrei). Gestandaardiseerde 
schattingsresultaten (N=329) 
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Autonomie 
De klassieke beroepswaarde autonomie heeft ook in de multiple situatie directe invloed 
op de betrokkenheid van de specialisten bij de organisatie en het management 
naarmate medisch specialisten deze beroepswaarde sterker onderschrijven zijn zij minder 
sterk betrokken bij de organisatie in het algemeen (- 267) en ambiëren zij ook in 
minder sterke mate een taak in het management van het ziekenhuis (- 145) Ook 
indirect heeft het onderschrijven van autonomie invloed op de managementonentatie 
van de specialisten naarmate specialisten meer belang hechten aan de 
beslissingsvrijheid in het beroep zijn zij minder sterk bij de organisatie in het 
algemeen betrokken en streven zij bijgevolg ook minder sterk een taak in het 
management van het ziekenhuis na Het totale effect van autonomie op het ambiëren 
van een managementtaak is - 182 (bijlage 8) Een sterke gerichtheid van specialisten 
op de beroepswaarde autonomie blijkt dus in het algemeen niet samen te gaan met een 
onentatie van de specialisten op de organisatierol en de ambitie voor een taak in het 
management 

Dispombiliteit 
Ook de klassieke beroepswaarde dispombiliteit laat een direct verband met de 
orgamsationele betrokkenheid van de specialisten zien, maar dit verband is in 
tegenstelling tot de verwachtingen positief ( 162) naarmate medisch specialisten het 
oude dienstbaarheidsideaal sterker onderschrijven zijn zij sterker gericht op het 
ziekenhuisbeleid, voelen zij zich meer sociaal-emotioneel gebonden aan de organisatie, 
hebben zij meer vertrouwen m het management en zijn zij ook meer loyaal aan de 
organisatie Dispombiliteit heeft verder een indirect effect op de managementonentatie 
van de specialisten Medisch specialisten met een sterke oriëntatie op dit 
professiekenmerk zijn in het algemeen meer betrokken bij de organisatie en ambiëren 
bijgevolg ook sterker een taak in het management van het ziekenhuis ( 022) dan 
medisch specialisten met een minder sterke dienstbaarheidsonentatie Een meer 
dienstbare houding in de beroepsuitoefening roept dus een meer integratieve houding 
van de specialisten op Klaarblijkelijk spoort een houding van dienstbaarheid in de 
beroepsuitoefening met een houding van betrokkenheid bij de organisatie Een 
verklanng voor dit verband zou gezocht kunnen worden in het gezamenlijk belang van 
professie en organisatie in de zorg voor de patient of in een algemeen meer 
inschikkelijke houding van dit type specialisten Het directe verband tussen 
dispombiliteit en het ambiëren van een managementtaak is in de multiple situatie 
verdwenen De betrokkenheid bij de organisatie vervult bij dit kenmerk een 
intermedierende rol in de managementambitie van de specialisten 

Centrale hypothesen 
De resultaten van de analyse geven voor het kenmerk autonomie steun aan de eerste 
centrale hypothese van het onderzoek 
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Naarmate medisch specialisten in algemene en academische ziekenhuizen in 
Nederland sterker de klassieke beroepswaarde autonomie onderschrijven zijn zij 
minder sterk betrokken bij de organisatie in het algemeen en oriënteren zij zich 
ook minder sterk op een taak in het management van het ziekenhuis. 

Het onderschrijven van het professiekenmerk disponibiliteit geeft echter niet de 
verbanden zoals verwacht. Voor dit kenmerk moet de eerste centrale hypothese van het 
onderzoek worden verworpen. Immers er geldt dat: 

Naarmate medisch specialisten in algemene en academische ziekenhuizen in 
Nederland sterker de klassieke beroepswaarde disponibiliteit onderschrijven zijn 
zij niet zoals verwacht minder sterk, maar juist sterker betrokken bij de 
organisatie in het algemeen en oriënteren zij zich bijgevolg ook sterker op een 
taak in het management van het ziekenhuis. 

Ten slotte wordt de relatie tussen de betrokkenheid van de specialisten bij de 
organisatie en de oriëntatie van de specialisten op een managementtaak in de multiple 
situatie bekrachtigd (.137): naarmate medisch specialisten sterker het ziekenhuisbeleid 
ondersteunen, meer vertrouwen hebben in het management, zich meer sociaal
emotioneel verbonden voelen met het ziekenhuis en minder snel de organisatie verlaten 
bij betere mogelijkheden elders ambiëren zij, conform de verwachtingen, ook sterker 
een taak in het management. Hierdoor vindt de tweede centrale hypothese steun in de 
gegevens van het onderzoek: 

Naarmate medisch specialisten in algemene en academische ziekenhuizen in 
Nederland sterker betrokken zijn bij de organisatie in het algemeen oriënteren zij 
zich ook sterker op een taak in het management van het ziekenhuis. 

73.2 Ongecontroleerde en gecontroleerde analyse vergeleken 

De vraag is vervolgens wat de invloed is van de achtergrondkenmerken op het model. 
Tabel 7.6 geeft een overzicht van de verschillen tussen de ongecontroleerde en de 
gecontroleerde effecten. 

Wij zien in deze tabel dat de bivariate relaties tussen de kenmerken geslacht, 
extrinsieke arbeidsmotivatie, (extra) functie of taak in de organisatie, type ziekenhuis 
en signatuur van het ziekenhuis en het onderschrijven van het professiekenmerk 
autonomie, en de bivariate verbanden van de kenmerken geslacht, politieke voorkeur en 
signatuur met het onderschrijven van disponibiliteit, in de multiple situatie zijn 
verdwenen. Dit geldt ook voor de invloed van de kenmerken specialisme, (extra) 
functie of taak in de organisatie en tijdsinvesteringen in de directe patiëntenzorg op de 
betrokkenheid van de specialisten bij de organisatie in het algemeen. 
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Tabel 7.6: Ongecontroleerde (bivariate) en gecontroleerde (multiple) effecten van de achtergrondkenmerken op de betrokkenheid van medisch 
specialisten in algemene en academische ziekenhuizen in Nederland bij de professionele ideologie, de betrokkenheid bij de organisatie in het 
algemeen en de oriëntatie op een taak in het management naar type achtergrondkenmerk: persoonsgebonden, beroepsgebonden, ziekenhuisgebonden 
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Ten slotte blijkt het directe verband tussen de invloed van de specialisten op het 
bestuur en beleid en het ambiëren van een managementtaak in het ziekenhuis op 
multivariaat niveau weg te zijn gevallen. Ook hier is op bivariaat niveau sprake van 
een schijnverband. De univariate associaties van deze kenmerken wordt in de multiple 
situatie door de andere opgenomen kenmerken wegverklaard. 

Omgekeerde effecten zijn er ook. Zo is het feit dat de specialisten vrijgevestigd zijn, 
dan wel in dienstverband aan het ziekenhuis zijn verbonden of in een combinatie 
daarvan in het ziekenhuis werken, in de bivariate situatie onafhankelijk van het 
onderschrijven van de waarde disponibiliteit, terwijl er in de multiple situatie sprake 
blijkt te zijn van een significant effect. Voor het ambiëren van een managementtaak 
geldt dit voor de kenmerken werkvorm en type ziekenhuis. In de gecontroleerde situatie 
blijkt de invloed van deze kenmerken op de oriëntatie van de specialisten op een 
managementtaak, in tegenstelling tot de bivariate situatie, wel voldoende 
onderscheidend te zijn voor een significant effect. Deze verschillen komen voort uit de 
invloed die de kenmerken in de multivariate situatie op elkaar uitoefenen. 

De invloedswerking van de achtergrondkenmerken op het ondersteunen van de 
professionele autonomie en het ambiëren van een managementtaak blijkt het meest 
standvastig te zijn: zeven kenmerken voor autonomie en zes voor de managementtaak 
zijn zowel in de gecontroleerde als in de ongecontroleerde situatie van invloed op deze 
roloriëntaties. In omgekeerde zin blijken vooral de persoonsgebonden kenmerken en de 
ziekenhuisgebonden kenmerken in beide situaties weinig significante invloed op de 
betrokkenheid van de specialisten bij de organisatie te hebben en in deze zin ook de 
beroepsgebonden kenmerken en ziekenhuisgebonden kenmerken op het ondersteunen 
door de specialisten van het klassieke kenmerk disponibiliteit. 

De gecontroleerde invloed van de achtergrondkenmerken op de roloriëntaties van 
medisch specialisten in het ziekenhuis bespreken wij in de volgende paragraaf. Hierbij 
gaan wij tevens na of de voor deze kenmerken geformuleerde hypothesen door de 
uitkomsten van de modelanalyse worden bekrachtigd dan wel verworpen dienen te 
worden. Voor een overzicht van de totale effecten verwijzen wij naar bijlage 8. 

7.4 Differentiaties in de roloriëntaties van medisch specialisten 

7.4.1 De invloed van persoonsgebonden kenmerken 

Leeftijd 
De leeftijd van de specialisten veroorzaakt, ook wanneer de andere achtergrond
kenmerken zijn opgenomen, nog steeds verschillen in de oriëntatie van de specialisten 
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op de professierol en de organisatierol en in de ambitie voor een managementtaak. 
Specialisten tussen 40 en 46 jaar en de oudste groep van specialisten, de specialisten 
tussen de 55 en 65 jaar, hechten het meeste belang aan de autonomie in de 
beroepsuitoefening. Het minst op deze beroepswaarde gericht zijn de specialisten van 
eind veertig (46-50 jaar). Voor het kenmerk disponibiliteit is het beeld eenduidiger: 
vooral de oudste groep van specialisten, de specialisten boven de 55 jaar, 
onderschrijven dit kenmerk, gevolgd door de specialisten van middelbare leeftijd (46-50 
jaar). De jongste groep van specialisten, de specialisten tussen de 33 en 41 jaar, 
hechten aan deze beroepswaarde het minste belang. Ook wat betreft het ondersteunen 
van het ziekenhuisbeleid, het loyaal zijn aan de organisatie, het zich sociaal-emotioneel 
gebonden voelen aan de organisatie en het vertrouwen in het management neemt de 
oudste groep van specialisten een duidelijke positie in: zij doen dit in mindere mate dan 
hun collega's van middelbare leeftijd (46-50 jaar) en hun jongere collega's van 41-45 
jaar. Dit betekent echter niet dat de sterk op de organisatie gerichte specialisten ook 
sterker een taak in het management van het ziekenhuis ambiëren. Het zijn juist de 
jongere specialisten (34-40 jaar) die een dergelijke ambitie sterker hebben dan hun 
oudere collega's. De hypothese dat oudere specialisten minder gericht zijn op een 
rol in de organisatie en het management van het ziekenhuis dan jongere 
specialisten omdat zij in het algemeen sterker betrokken zijn bij de professionele 
ideologie, moet dan ook worden verworpen. Op de eerste plaats omdat het verband 
tussen de leeftijd van de specialisten en hun betrokkenheid bij de professiewaarden, de 
organisatierol en een managementtaak in het ziekenhuis niet lineair is: uitspraken over 
lineaire effecten kunnen dan ook niet worden gedaan. Op de tweede plaats omdat er 
tussen leeftijd en de vier concepten van het model ook directe verbanden bestaan. 
Oudere specialisten hechten weliswaar meer belang aan autonomie dan hun jongere 
collega's, maar dit betekent niet dat zij alleen daarom minder betrokken zijn bij de 
organisatie en minder een taak in het management nastreven. Ook zonder een 
gerichtheid op deze professiewaarde blijken oudere specialisten minder bereid te zijn een 
rol in de organisatie en het management van het ziekenhuis te spelen. Op de derde 
plaats omdat het verband tussen disponibiliteit en de organisationele roloriëntatie niet 
negatief is, zoals verwacht, maar positief. 

In vergelijking tot de specialisten van middelbare leeftijd (46-50 jaar) blijken dus 
jongere specialisten in relatief sterke mate een rol in het management van het 
ziekenhuis te ambiëren en oudere specialisten in relatief sterke mate nog achter de 
klassieke beroepswaarden autonomie en vooral disponibiliteit te staan. De specialisten 
van middelbare leeftijd zijn in vergelijking tot de andere groepen nog het meest op de 
organisatie gericht. Verder blijkt ook de stelling niet op te gaan dat met het stijgen van 
de leeftijd de gerichtheid van professionals op de organisatie toeneemt; door het 
netwerk van contacten dat in de organisatie wordt opgebouwd en de arbeidsmarktkansen 
die voor oudere professionals minder zijn. De oudere categorieën specialisten vertonen 
in ons onderzoek juist een relatief zwakke betrokkenheid bij de organisatie en ambiëren 
in relatief geringe mate een taak in het management van het ziekenhuis. 
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Geslacht 
De invloed die geslacht op het ambiëren van een managementtaak heeft blijft onder 
constanthouding van de andere kenmerken bestaan. Vrouwelijke specialisten hebben 
een duidelijk mindere grote ambitie een taak in het management van het ziekenhuis te 
vervullen dan hun mannelijke collega's. Dit effect is direct en komt niet deels tot stand 
door een sterkere oriëntatie van vrouwen op professionele autonomie of disponibiliteit 
dan wel een zwakkere oriëntatie van vrouwen op de organisatierol. De invloed die 
geslacht op het ambiëren van een managementtaak heeft, blijft dus onder 
constanthouding van de andere kenmerken bestaan. De invloed van sekse speelt zowel 
op bivariaat als multivariaat niveau geen rol in de gerichtheid van de specialisten op de 
organisatie. Mannelijke specialisten ondersteunen noch in sterkere noch in zwakkere 
mate het beleid van het ziekenhuis, zijn niet meer of minder loyaal aan de organisatie, 
hebben niet meer of minder vertrouwen in het management van het ziekenhuis en zijn 
niet meer of minder sociaal-emotioneel gebonden aan het ziekenhuis dan hun 
vrouwelijke collega's. De sekse van de specialisten speelt op multivariaat niveau, 
hoewel eerder onderzoek het tegendeel uitwees (Boerma & Tijssen 1983), ook geen 
duidelijke rol in de gerichtheid van de specialisten op de professionele ideologie. Op 
bivariaat niveau blijkt een dergelijk verband wel aanwezig te zijn. Vrouwelijke 
specialisten onderschrijven op dit niveau duidelijk minder sterk de professiewaarden 
autonomie en disponibiliteit dan mannelijke specialisten. Op multivariaat niveau 
wordt de invloed van dit kenmerk wegverklaard door de andere achtergrondkenmerken. 
De veronderstelling dat mannelijke specialisten in vergelijking tot specialisten 
van het vrouwelijke geslacht in het algemeen sterker gebonden zijn aan de 
professionele ideologie en bijgevolg minder sterk op de organisatierol en een taak 
in het management van het ziekenhuis zijn gericht moet dan ook worden 
verworpen. Er blijken geen verbanden tussen de sekse van de specialisten en de 
binding aan de professiewaarden en de betrokkenheid bij de organisatie te bestaan. 
Hierdoor is er ook geen indirect effect tussen de drie roloriëntaties van de specialisten 
naar geslacht. Mannelijke specialisten blijken juist sterker gericht te zijn op een rol in 
het management dan specialisten van het vrouwelijke geslacht. 

Politieke voorkeur 
Medisch specialisten met een voorkeur voor een partij aan de rechterkant van het 
politiek spectrum (WD) zijn in de gecontroleerde analyse meer op de professionele 
autonomie gericht dan de specialisten met een voorkeurstem voor het CDA en de 
PvdA. Specialisten die qua politieke oriëntatie op de PvdA hun voorkeurstem 
uitbrengen, zijn het minst op deze beroeps waarde gericht. De verbanden tussen de 
politieke voorkeur van de specialisten en het professiekenmerk disponibiliteit is onder 
constanthouding van de andere kenmerken verdwenen. De veronderstelling was dat 
specialisten met een voorkeur voor een op het politieke spectrum meer rechts gelegen 
partij vanwege de sterkere binding aan de professionele ideologie, minder bij de 
organisatie betrokken en minder op een managementtaak gericht.zouden zijn dan 
specialisten met een voorkeurstem voor een meer links op het politieke spectrum 
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gesitueerde partij. Alleen voor de specialisten met een voorkeurstem voor de W D , 
CDA en PvdA gaat dit op. Van de specialisten met een politieke oriëntatie op Groen 
Links en D66 zijn de effecten niet significant. De hypothese dat medisch 
specialisten met een rechtse politieke voorkeur sterker gebonden zijn aan de 
professiewaarden en minder sterk betrokken zijn bij de organisatie in het 
algemeen en het management van het ziekenhuis in het bijzonder dan specialisten 
met een meer linkse politiek voorkeur, wordt met betrekking tot de 
beroepswaarde autonomie en de drie grootste partijen (WD, CDA, PvdA) door 
de data ondersteund. Kijken wij naar het gehele politieke spectrum, dan moet de 
hypothese echter worden verworpen: de binding aan de professionele autonomie 
van de specialisten met een voorkeurstem voor een meer links van de WD 
gelegen politieke partij neemt niet steeds meer af. Kijken wij voorts naar het 
kenmerk disponibiliteit dan kan vanwege het ontbreken van effect op dit kenmerk 
de hypothese eveneens niet worden aangenomen. De effecten van het politieke 
voorkeurskenmerk op de andere roloriëntaties van het model zijn uitsluitend indirect. 
Dit betekent dat politieke voorkeur alleen via het sterker ondersteunen van 
professionele autonomie leidt tot een minder sterke betrokkenheid bij de organisatie in 
het algemeen en bijgevolg tot een geringere ambitie van de specialisten voor een taak 
in het management van het ziekenhuis. De invloed van de politieke voorkeur van de 
specialisten op het onderschrijven van de professionele autonomie is vergeleken met de 
andere persoonsgebonden kenmerken bovendien niet opmerkelijk groot (bijlage 9). Uit 
het onderzoek van Boerma & Tijssen uit 1983 komt naar voren dat politieke voorkeur 
een zeer sterke voorspeller van de klassieke beroepshouding is. Ons onderzoek kan deze 
sterke relatie niet bekrachtigen. 

Arbeidsmotivatie 
De intrinsieke arbeidsmotivatie van de specialisten heeft een direct positieve invloed op 
de oriëntatie op de beroepswaarde autonomie en het klassieke ideaal van de 
dienstverlening aan de patiënt en een indirect gemengd effect op de betrokkenheid van 
de specialisten bij de organisatie en het ambiëren van een taak in het management. 
Specialisten die sterk gericht zijn op zelfbeschikking en zelfontplooiing in het werk 
hechten meer waarde aan autonomie en disponibiliteit in de beroepsuitoefening en zijn 
als gevolg daarvan voor wat betreft het autonomiekenmerk ook minder betrokken bij 
de organisatie in het algemeen en minder gericht op het op zich nemen van een 
managementtaak. Hechten medisch specialisten echter meer belang aan het klassieke 
dienstverleningsideaal, dan heeft dit een positief effect op de betrokkenheid van de 
specialisten bij de organisatie en het management: medisch specialisten die als gevolg 
van hun sterke intrinsieke motivatie voor arbeid dit professiekenmerk sterker 
ondersteunen, zijn meer betrokken bij de organisatie in het algemeen en bijgevolg ook 
meer gericht op een taak in het management dan de specialisten die minder intrinsiek 
zijn gemotiveerd en dus minder belang hechten aan het oude dienstverleningsideaal. De 
hypothese dat een meer intrinsieke arbeidsmotivatie leidt tot een sterkere binding 
van de specialisten aan de professionele ideologie en daarom tot een minder 
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sterke betrokkenheid bij de organisatie en een taak in het management van het 
ziekenhuis wordt door de gegevens wat betreft het kenmerk autonomie 
ondersteund. Voor wat betreft het professiekenmerk disponibiliteit moet de 
hypothese echter worden verworpen. Medisch specialisten voldoen voor dit 
kenmerk niet meer aan de klassiek (conflict)theoretische veronderstelling. 
Een extrinsieke arbeidsmotivatie, of de waarde die wordt gehecht aan arbeidsomstan
digheden, loon en promotie in het werk, heeft onder constanthouding van de andere 
opgenomen achtergrondkenmerken geen effect op de roloriëntaties van de specialisten. 
In de bivariate analyses had deze variabele nog een positief effect op het onderschrijven 
door de specialisten van de autonomie in de beroepsuitoefening. Op multiple niveau is 
dit verband echter verdwenen. De hypothese dat een meer extrinsieke arbeids
motivatie leidt tot een zwakkere binding aan de professionele ideologie en daarom 
tot een sterkere betrokkenheid van de specialisten bij de organisatie en tot een 
sterkere oriëntatie op een taak in het management van het ziekenhuis moet dan 
ook worden verworpen. 

7.4.2 De invloed van beroepsgebonden kenmerken 

Specialisme 
De klassen van specialismen veroorzaken in de multiple analyse kenmerkende 
verschillen in de oriëntatie van specialisten op de professionele autonomie en de 
ambitie voor een managementtaak. Overeenkomstig het bivariate niveau zijn de 
specialisten werkzaam in een ondersteunend specialisme meer op autonomie gericht 
dan de specialisten werkzaam in een intem specialisme. De gerichtheid van de 
heelkundige specialisten op autonomie onderscheidt zich in de multiple modelsituatie 
niet meer van de gerichtheid van hun interne collega's op deze beroepswaarde. Met het 
oude dienstverleningsideaal hangt het type specialisme niet onderscheidend samen. Dit 
was ook al het geval in de bivariate situatie. Opvallend is dat voor het ambiëren van 
een managementtaak dezelfde verbanden gelden als voor het belang dat door de 
specialisten wordt gehecht aan autonomie: specialisten uit de ondersteunende klasse 
ambiëren sterker een taak in het management van het ziekenhuis dan specialisten uit de 
interne klasse. Onder de specialisten werkzaam in een ondersteunend specialisme gaat 
zodoende een sterke oriëntatie op autonomie samen met een sterke ambitie voor een 
taak in het management van het ziekenhuis. De verwachting was dat medisch 
specialisten die voor hun werkzaamheden sterk afhankelijk zijn van de organisatie, 
zoals de specialisten die moeten werken met kostbare apparatuur of kostbare 
voorzieningen, of de specialisten die uit de aard van hun werkzaamheden meer 
functioneel afhankelijk zijn van de organisatie (ondersteunende en heelkundige 
specialismen) minder sterk de professionele ideologie zouden ondersteunen en daarom 
sterker betrokken zouden zijn bij de organisatie en ook sterker een taak in het 
management zouden ambiëren dan de specialisten die in het algemeen minder 
afhankelijk zijn van kostbare apparatuur en voorzieningen of van anderen in de 
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organisatie (inteme specialismen). Uit de bivariate analyses blijkt echter al dat de 
specialisten werkzaam in een ondersteunend specialisme juist meer belang hechten aan 
het professiekenmerk autonomie en minder sterk bij de organisatie betrokken zijn dan 
de specialisten uit de interne klasse. Op multivariaat niveau blijft dit verschil voor wat 
betreft de professionele autonomie aanwezig maar wijken de ondersteunende 
specialisten in hun organisationele roloriëntatie niet meer significant van hun collega's 
uit de andere specialismen af. Deze gegevens laten zien dat de hypothese over dit 
kenmerk moet worden verworpen: specialisten uit de ondersteunende klasse 
ambiëren sterker een taak in het management van het ziekenhuis dan de 
specialisten uit de interne klasse maar deze ambitie wordt niet veroorzaakt door 
een lagere binding aan de professionele autonomie en het klassieke 
dienstverleningsideaal, en ook niet door een sterkere betrokkenheid van deze 
specialisten bij de organisatie in het algemeen. Specialisten uit de heelkundige 
klasse wijken in hun roloriëntatie op zowel de professie als de organisatie als het 
management niet van hun collega's uit de interne klasse af. Verder zijn de 
ondersteunende specialisten sterker dan de specialisten uit de andere klassen op de 
professionele autonomie gericht maar blijkt deze gerichtheid niet tegenstrijdig te zijn 
met hun ambitie voor een managementtaak in het ziekenhuis. 

Werkvorm 
Naar werkvorm blijken er zowel verschillen tussen specialisten in het onderschrijven 
van autonomie en disponibiliteit als in de ambitie voor een managementtaak te zijn. 
Vrijgevestigde specialisten hechten het meeste belang aan de klassieke beroepswaarden 
autonomie en disponibiliteit, en daarna wat betreft autonomie de specialisten die deels 
vrijgevestigd en deels in dienstverband werkzaam zijn. Het minst op de professionele 
ideologie gericht zijn de specialisten die geheel in dienstverband aan het ziekenhuis zijn 
verbonden. Opvallend genoeg treffen wij eenzelfde verband aan bij de ambitie voor een 
managementrol: medisch specialisten die vrijgevestigd zijn ambiëren in sterkere mate 
een taak in het management van het ziekenhuis dan specialisten met een dienstverband 
met het ziekenhuis. Wij hadden, in analogie aan de resultaten uit het onderzoek van 
Boerma & Tijssen (1983) verwacht, dat een sterke oriëntatie van de specialisten op de 
klassieke beroepswaarden zou leiden tot een minder sterke betrokkenheid van de 
specialisten bij de organisatie in het algemeen en een minder sterke ambitie voor een 
managementtaak. De werkelijkheid is echter meer complex. Door het grotere belang 
dat vrijgevestigde specialisten hechten aan autonomie zijn deze specialisten indirect 
minder op een rol in het ziekenhuis georiënteerd en ambiëren zij ook in mindere mate 
een taak in het management daarvan. Specialisten die vrijgevestigd zijn hechten echter 
ook meer belang aan disponibiliteit dan de specialisten in dienstverband en dit versterkt 
hun betrokkenheid bij de organisatie en het management. Bovendien kent de 
gerichtheid van de specialisten op een managementtaak ook een direct effect: medisch 
specialisten die vrijgevestigd werkzaam zijn ambiëren hierdoor niet minder maar meer 
een taak in het management van het ziekenhuis dan hun collega's uit een ander 
werkverband. De hypothese dat vrijgevestigde specialisten in sterkere mate de 
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klassieke professiewaarden ondersteunen en daarom in mindere mate bij de 
organisatie en het management van het ziekenhuis zijn betrokken dan de 
specialisten in dienstverband vindt alleen voor het kenmerk autonomie en 
vanwege het aanwezige indirecte effect steun in de gegevens. Voor het 
professiekenmerk disponibiliteit moet de hypothese worden verworpen: 
vrijgevestigde specialisten die dit professiekenmerk in sterke mate onderschrijven 
zijn niet minder maar meer bij de organisatie betrokken en ambiëren ook meer 
een taak in het management van het ziekenhuis dan de specialisten in 
loondienstverband. Ook zonder een gerichtheid op de professiewaarden en de 
organisatierol heeft de wijze waarop specialisten in het ziekenhuis werkzaam zijn effect 
op de ambitie voor een managementtaak. Medisch specialisten die vrijgevestigd 
werkzaam zijn, ambiëren ongeacht hun gerichtheid op de professionele ideologie en de 
organisatie meer een taak in het management dan de specialisten die in dienstverband 
aan het ziekenhuis zijn verbonden. Hierdoor is het totaaleffect op de ambitie voor een 
managementtaak wat betreft dit deelkenmerk positief (.322). Opmerkelijk is dat zowel 
het onderschrijven van het dienstverleningsideaal als het ambiëren van een 
managementtaak wat betreft de werkvorm in de ongecontroleerde analyses niet 
significant zijn en op multivariaat niveau wel: klaarblijkelijk heeft dit 
achtergrondkenmerk alleen in combinatie met een van de andere kenmerken invloed op 
de roloriëntaties van de specialisten in de organisatie. 

Functie in de organisatie 
De (extra) functie of taak van de specialisten in de organisatie beïnvloedt onder 
constanthouding van de andere kenmerken alleen de ambitie voor een managementtaak. 
Op bivariaat niveau had dit kenmerk ook invloed op de betrokkenheid van de 
specialisten bij de organisatie en het onderschrijven van de professionele autonomie, 
maar deze verschillen zijn in de multivariate modelsituatie verdwenen. Klaarblijkelijk 
zijn er andere kenmerken die een sterkere invloed op deze roloriëntaties van de 
specialisten hebben. De specialisten die naast hun primaire taak geen andere functie of 
taak in de organisatie uitoefenen voelen het minst voor een taak in het management. 
De specialisten die daarnaast ook de verantwoordelijkheid als opleider en onderzoeker 
hebben, zijn al iets meer gemotiveerd om aan het management deel te nemen. De 
specialisten die naast hun primaire taak zowel een beroepsinhoudelijke 
verantwoordelijkheid hebben in de zin van opleiding en onderzoek als een 
organisatorische verantwoordelijkheid in de zin van coördinator of bestuurslid, vertonen 
daarin nog meer bereidheid. Niet verwonderlijk zijn het vooral de specialisten die naast 
hun primaire taak alleen een organisatorische verantwoordelijkheid hebben die te 
kennen geven in sterke mate een taak in het management te ambiëren. De verwachting 
was dat specialisten die naast hun primair medische taak ook een organisatorische taak 
of functie in het ziekenhuis uitoefenen, minder belang zouden hechten aan de 
professionele ideologie en bijgevolg meer gericht zouden zijn op een rol in de 
organisatie en een taak in het management dan de specialisten die alleen een 
basisfunctie in het ziekenhuis vervullen. De resultaten ondersteunen deze hypothese 
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niet: de specialisten die naast hun primaire taak ook een organisatorische 
verantwoordelijkheid in het ziekenhuis dragen ambiëren inderdaad sterker een 
taak in het management maar dat is niet omdat zij minder belang hechten aan de 
professionele autonomie en het klassieke dienstverleningsideaal van de professie 
en ook niet omdat zij meer betrokken zijn bij de organisatie in het algemeen. 

Tijdsbestedingen 
De tijd die specialisten gemiddeld per week aan de directe zorg voor patiënten besteden 
blijkt positief met het onderschrijven van de professionele autonomie samen te 
hangen: medisch specialisten die relatief veel tijd besteden aan de directe patiëntenzorg 
hechten meer waarde aan hun autonomie dan medisch specialisten die daaraan relatief 
weinig tijd besteden. Daarmee heeft dit kenmerk ook een indirect negatief effect op de 
oriëntatie van de specialisten op een rol in de organisatie en het management van het 
ziekenhuis. De negatieve invloed van dit tijdsbestedingskenmerk op de betrokkenheid 
van de specialisten bij de organisatie, een invloed uit de bivariate situatie, is onder 
controle voor de andere achtergrondkenmerken verdwenen. Op disponibiliteit en de 
ambitie voor een managementtaak is dit kenmerk noch in bivariaat verband, noch in de 
multiple setting onderscheidend. De tijd die specialisten gemiddeld per week besteden 
aan overleg met verpleegkundigen, collega's en andere medewerkers in het ziekenhuis 
heeft echter wel een duidelijk positieve invloed op de betrokkenheid van de specialisten 
bij de organisatie en de ambitie voor een managementtaak. Deze effecten die in de 
bivariate analyses al aanwezig waren blijven op multivariaat niveau bestaan. Naarmate 
medisch specialisten meer tijd besteden aan overleg in de organisatie nemen hun 
betrokkenheid bij de organisatie en hun belangstelling voor een managementtaak toe. 
De tijdsinvesteringen in overleg hadden op bivariaat- en hebben op multivariaat 
niveau, geen invloed op het onderschrijven door de specialisten van de beroepswaarden 
autonomie en disponibiliteit. 

De verwachting was dat de tijd die specialisten besteden aan de directe patiëntenzorg 
positief verbonden zou zijn met de binding aan de professionele ideologie en negatief 
met de betrokkenheid bij de organisatie in het algemeen en de oriëntatie op een 
managementtaak. De tijd die specialisten besteden aan de directe patiëntenzorg is 
inderdaad negatief van invloed op de oriëntatie van de specialisten op de organisatierol 
en de gerichtheid op het management. Dit effect komt tot stand doordat specialisten 
die relatief veel tijd besteden aan de directe patiëntenzorg in sterke mate de 
beroepswaarde autonomie onderschrijven. Als gevolg daarvan zijn deze 
specialisten ook minder sterk betrokken bij de organisatie in het algemeen en 
ambiëren zij ook in mindere mate een taak in het management van het ziekenhuis. 
De hypothese over de tijdsbesteding van de specialisten aan de directe 
patiëntenzorg wordt dan ook voor dit professiekenmerk niet verworpen. Voor het 
kenmerk disponibiliteit wordt de hypothese echter wel verworpen: er is geen 
invloed van de tijdsbesteding door de specialisten aan de directe patiëntenzorg op 
het klassieke dienstverleningsideaal en daardoor ook niet op de organisationele 
betrokkenheid of de oriëntatie op het management vanuit dit kenmerk. Van de 
tijdsbestedingen van de specialisten aan overleg in de organisatie wordt het tegendeel 
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verwacht: naarmate medisch speciaüsten meer lijd besteden aan overleg met collega's, 
verpleegkundigen of managers in het ziekenhuis zouden zij minder belang hechten aan 
de professiekenmerken autonomie en disponibiliteit en bijgevolg meer betrokken zijn 
bij de organisatie en ook meer gericht zijn op een managementtaak. Deze 
veronderstelling vindt echter vanwege het ontbreken van een effect op de 
professionele ideologie geen steun in ons onderzoek. Wel is het zo dat de 
tijdsbesteding van de specialisten aan overleg in de organisatie direct en positief 
van invloed is op de betrokkenheid bij de organisatie in het algemeen en zowel 
direct als indirect de ambitie van de specialisten voor een managementtaak 
stimuleert. 

Samenvattend kan worden gesteld dat naarmate specialisten meer tijd besteden aan de 
directe patiëntenzorg, zij in het algemeen meer op de professionele autonomie en 
minder op de organisatie en een taak in het management zijn gericht; naarmate zij meer 
tijd besteden aan overleg in het ziekenhuis zijn zij meer op een rol in de organisatie in 
het algemeen en het management in het bijzonder georiënteerd. 

7.4.3 De invloed van ziekenhuisgebonden kenmerken 

Type ziekenhuis 
Het feit dat specialisten afkomstig zijn uit kleine algemene, grote algemene, 
topklinisch algemene en academische ziekenhuizen leidt op multivariaat niveau tot 
verschillen tussen de specialisten in de ambitie voor een managementtaak: medisch 
specialisten uit de kleine algemene en grote algemene ziekenhuizen zijn minder op een 
taak in het management gericht dan medisch specialisten uit de academische 
ziekenhuizen. De specialisten uit de topklinisch algemene ziekenhuizen onderscheiden 
zich in hun managementambitie niet van de specialisten uit de academische 
instellingen. In de ongecontroleerde analyse was dit kenmerk ook gerelateerd aan het 
belang dat de specialisten hechten aan de autonomie in de beroepsuitoefening. Maar dit 
effect is op multivariaat niveau verdwenen. Klaarblijkelijk gaat er wat betreft de 
gerichtheid van de specialisten op autonomie meer invloed uit van het specialisme, de 
werkvorm, de leeftijd van de specialisten, hun politieke voorkeur, hun intrinsieke 
arbeidsmotivatie en de mate van tijd besteed aan de directe patiëntenzorg. Op de 
betrokkenheid bij de organisatie in het algemeen en het klassieke professiekenmerk 
disponibiliteit heeft het type ziekenhuis zowel in de bivariate als in de multivariate 
modelsituatie geen onderscheidende invloed. De verwachting was dat medisch 
specialisten werkzaam in ziekenhuizen waarin kennistoepassing overheerst (kleine en 
grote algemene ziekenhuizen) meer gericht zouden zijn op de professionele ideologie en 
bijgevolg minder betrokken zouden zijn bij de organisatie, en ook minder een taak in 
het management zouden ambiëren dan specialisten werkzaam in ziekenhuizen waar 
kennisontwikkeling de dominante kennisstructuur is. Deze hypothese vindt echter 
geen steun in de gegevens: er blijkt alleen een invloed van het type ziekenhuis op 
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de ambitie van de specialisten voor een managementtaak te zijn en dit effect 
wordt noch veroorzaakt door een sterkere binding van de specialisten aan de 
professionele autonomie en de professiewaarde disponibiliteit, noch door een 
zwakkere gerichtheid van de specialisten op de organisatierol in het algemeen. De 
sterkere ambitie van de specialisten uit de academische ziekenhuizen op een taak in het 
management van het ziekenhuis is een direct effect en komt niet tot stand omdat deze 
specialisten meer belang hechten aan de professiewaarden en ook niet omdat zij in 
sterkere mate betrokken zijn bij de organisatie in het algemeen. 

Beslissingsstructuur 
Het niveau waarop de beslissingen over het zorgbeleid, personeelsbeleid en financiële 
beleid in het ziekenhuis worden genomen heeft een directe en negatieve invloed op het 
onderschrijven door de specialisten van het professiekenmerk autonomie. Medisch 
specialisten werkzaam in ziekenhuizen met een meer decentrale beslissingsstructuur 
blijken minder belang te hechten aan autonomie in de beroepsuitoefening dan 
specialisten werkzaam in ziekenhuizen met een meer centrale besluitvormings
structuur. Op de klassieke beroepswaarde disponibiliteit, de betrokkenheid van de 
specialisten bij de organisatie in het algemeen en de gerichtheid op een 
managementtaak heeft dit kenmerk op multivariaat niveau geen invloed. De 
verwachting was dat specialisten minder sterk bij de professionele ideologie en meer 
bij de organisatie en een taak in het management betrokken zouden zijn naarmate het 
niveau waarop beleidsbeslissingen worden genomen, lager in de organisatie is gelegen. 
Een lager beslissingsniveau bevordert de betrokkenheid bij en stimuleert de gerichtheid 
op de organisatie. De resultaten uit het onderzoek wijzen inderdaad voor wat betreft de 
ondersteuning van de professionele autonomie in deze richting. De hypothese over dit 
kenmerk wordt dan ook voor dit professiekenmerk bekrachtigd: er is een directe 
invloed van de beslissingsstructuur in het ziekenhuis op de mate waarin 
specialisten de professionele autonomie onderschrijven en bijgevolg ook op de 
mate van betrokkenheid bij de organisatie in het algemeen en de ambitie van de 
specialisten voor een taak in het management. Naarmate medisch specialisten 
werkzaam zijn in ziekenhuizen met een meer decentrale besluitvorming hechten zij 
minder belang aan autonomie in de beroepsuitoefening en zijn zij daarom meer 
betrokken bij de organisatie in het algemeen en meer gericht op een taak in het 
management van het ziekenhuis. De totale effecten van deze relatie zijn niet sterk: 
respectievelijk .024 en .016 voor de oriëntatie op de organisatierol en de oriëntatie op 
een managementtaak. Voor het kenmerk disponibiliteit moet de hypothese echter 
worden verworpen. Er blijkt geen invloed van de beslissingsstructuur op de mate 
van ondersteuning door de specialisten van het dienstverleningsideaal te zijn en 
bijgevolg vanuit dit kenmerk ook niet op de mate van betrokkenheid bij de 
organisatie in het algemeen en de ambitie voor een managementtaak in het 
bijzonder. 
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Invloed op bestuur en beleid 
De verwachting was dat medisch specialisten werkzaam in ziekenhuizen met veel 
invloed van de specialisten op het bestuur en beleid van het ziekenhuis minder sterk de 
professionele ideologie zouden ondersteunen en bijgevolg meer betrokken bij de 
organisatie en meer gericht op een taak in het management zouden zijn dan medisch 
specialisten werkzaam in ziekenhuizen met weinig bestuurlijke invloed van de 
specialisten. Het positieve effect van dit kenmerk op de betrokkenheid van de 
specialisten bij de organisatie in het algemeen is inderdaad op multivariaat niveau 
aanwezig: naarmate medisch specialisten meer invloed hebben op het bestuur en beleid 
van het ziekenhuis zijn zij sterker bij de organisatie in het algemeen betrokken. Het 
effect van dit achtergrondkenmerk op de ambitie voor een managementtaak uit de 
bivariate analyses, is onder constanthouding van de andere kenmerken verdwenen. 
Indirect, via de sterkere betrokkenheid bij de organisatie echter, heeft dit kenmerk wel 
invloed op de managementambitie van de specialisten. Naarmate de invloed van de 
medische beroepsgroep op het bestuur en beleid van het ziekenhuis hoger is ambiëren 
specialisten in sterkere mate een taak in het management, omdat zij sterker zijn 
georiënteerd op onder andere het beleid en het management van het ziekenhuis en zich 
meer sociaal-emotioneel verbonden voelen met de organisatie. Dit betekent echter 
niet dat de hypothese die wij voor dit kenmerk hebben geformuleerd door de 
gegevens van het onderzoek wordt ondersteund: medisch specialisten werkzaam in 
ziekenhuizen met veel bestuurlijke invloed van de specialisten zijn meer bij de 
organisatie in het algemeen betrokken en daardoor meer op een taak in het 
management georiënteerd dan medisch specialisten werkzaam in ziekenhuizen met 
weinig invloed van de specialisten op het bestuur en beleid van het ziekenhuis, 
maar dat is niet omdat deze specialisten ook meer belang hechten aan de 
professionele autonomie en sterker het klassieke dienstverleningsideaal van de 
professie onderschrijven. Op de kenmerken van de professionele ideologie heeft dit 
achtergrondkenmerk namelijk, ook op multiple niveau, geen effect. 

Signatuur ziekenhuis 
Ten slotte ambiëren de specialisten werkzaam in ziekenhuizen met een christelijke 
signatuur sterker een taak in het management dan de specialisten werkzaam in 
ziekenhuizen met een algemene signatuur. Op bivariaat niveau komt naar voren dat 
specialisten uit ziekenhuizen met een christelijke signatuur niet alleen meer 
belangstelling hebben voor een managementtaak maar ook sterker zijn gericht op de 
professiewaarden autonomie en disponibiliteit dan de specialisten uit de ziekenhuizen 
met een algemeen normatief karakter. De gerichtheid op de professionele ideologie en 
de gerichtheid van de specialisten op een taak in het management lijken hierdoor niet 
tegengesteld aan elkaar. Op multivariaat niveau zijn er echter geen verschillen meer 
tussen de specialisten te constateren in het belang dat wordt gehecht aan de klassieke 
beroeps waarden. De verwachting die wij voor dit kenmerk hebben opgesteld houdt in 
dat specialisten werkzaam in ziekenhuizen met een christelijke signatuur minder 
eericht zijn op de professionele ideologie en daardoor meer betrokken zijn bij de 
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organisatie in het algemeen en meer zijn georiënteerd op een taak in het management 
dan de specialisten uit ziekenhuizen met een nonnen- en waardenstelsel van algemene 
aard. Een specifiek systeem van normen en waarden zou de betrokkenheid bij de 
organisatie en daardoor ook die op het management stimuleren, was de gedachte. De 
resultaten weerleggen deze hypothese: specialisten uit ziekenhuizen met een 
christelijke signatuur zijn inderdaad meer gericht op een taak in het management 
van het ziekenhuis maar dit is niet het gevolg van hun zwakkere gerichtheid op de 
professionele ideologie en ook niet van hun sterkere betrokkenheid bij de 
organisatie in het algemeen, zoals wel werd verondersteld. 

7.4.4 Proportie direct verklaarde variantie 

Hoewel de modelbeoordeling uitwijst dat het onderzoeksmodel een sterke mate van 
waarschijnlijkheid heeft om in de werkelijkheid voor te komen, is de invloed van de 
achtergrondkenmerken op de onderscheiden roloriëntaties niet sterk (bijlage 9). (6) De 
mate waarin de specialisten de beroepswaarde autonomie onderschrijven wordt voor 19 
procent direct door de opgenomen achtergrondkenmerken verklaard. De mate waarin het 
oude dienstverleningsideaal door de specialisten wordt gesteund vindt voor 10 procent 
verklaring in de achtergrondvariabelen. Voor autonomie neemt hierin de werkvorm van 
de specialisten een belangrijke plaats in: tien procent van de direct verklaarde variantie 
van dit aspect van de professionele roloriëntatie komt voor rekening van dit 
achtergrondkenmerk. Hiermee is het in ons onderzoek de belangrijkste direct 
verklarende factor van de gerichtheid van de specialisten op de klassieke professierol. 
Bij disponibiliteit is leeftijd met zes procent van de direct verklaarde variantie de best 
verklarende factor. De betrokkenheid van de specialisten bij de organisatie in het 
algemeen wordt voor 28 procent door de opgenomen achtergrondkenmerken verklaard. 
Opvallend hierbij is dat slechts enkele variabelen verantwoordelijk zijn voor dit effect. 
Met name de bestuurlijke invloed van de specialisten is een sterk verklarende factor: 
ruim driekwart (78%) van de proportie direct verklaarde variantie op deze indicator vindt 
zijn verklaring in dit kenmerk. Ten slotte is het percentage direct verklaarde variantie 
van de ambitie van de specialisten voor een managementtaak in totaal 27 procent. 
Vooral het bekleden van een organisatorische functie of uitoefenen van een 
organisatorische taak neemt hierin een relatief grote plaats in. Ruim negen procent van 
de ambitie van de specialisten voor een taak in het management van het ziekenhuis 
wordt oorzakelijk door dit kenmerk verklaard. 

De geringe verklarende kracht van de opgenomen achtergrondkenmerken wijst erop dat 
de verklaringskracht van de achtergrondvariabelen op het hoofdmodel, op de drie vrij 
sterk verklarende variabelen van dit verkennend onderzoek na, gezocht moet worden in 
andere dan in dit onderzoek opgenomen kenmerken. In het volgende hoofdstuk zal 
worden aangegeven in welke richting hiervoor moet worden gezocht. 
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7.5 Samenvatting en overzicht 

In dit hoofdstuk hebben wij onderzocht wat de aard en de sterkte is van de verbanden 
van het theoretisch model: de betrokkenheid van de specialisten bij de professionele 
ideologie in relatie tot de betrokkenheid van deze professionals bij de organisatie en de 
gerichtheid op een managementtaak, en de factoren die hierop van invloed zijn. 
Hiervoor hebben wij een covariantie-structuurmodel gebruikt. Voorafgaand daaraan 
hebben wij bekeken in welke mate de gedichotomiseerde roloriëntaties van het model 
in de empirie met elkaar samenhangen en verwijzen naar typen van specialisten. 

Typen 
Wanneer de professionele roloriëntatie in de zin van autonomie op het samengaan met 
de organisationele roloriëntatie wordt onderzocht blijken er twee configuratietypen voor 
te komen: het klassieke type en het nieuwe type. De klassieke specialist paart een 
sterke oriëntatie op autonomie aan een zwakke gerichtheid op de organisatie. Het 
nieuwe type specialist wordt gekenmerkt door het omgekeerde patroon: zwak gericht 
op autonomie en sterk op de organisatie. De beide homogene patronen blijken 
significant weinig voorkomende combinaties of anti-typen te zijn. Opvallend is dat het 
nieuwe type specialist een veel grotere groep specialisten vertegenwoordigt (38%) dan 
het klassieke type (22%). Binnen de twee voorkomende typen hebben wij, wanneer wij 
de drie roloriëntaties van het model op hun samenhang onderzoeken, te maken met een 
echt klassiek type dat sterk op autonomie, zwak op de organisatie en zwak op een 
managementtaak is gericht, en met het zogenoemde meervoudig nieuwe type. Dit type 
specialist kent naast een zwakke oriëntatie op autonomie een sterke gerichtheid op de 
organisatie en een sterke ambitie voor een managementtaak in het ziekenhuis. Met 
betrekking tot het kenmerk disponibiliteit blijken er alleen op het drievoudig 
roloriëntatieniveau zich van het toeval onderscheidende configuraties voor te komen. 
Ook bij dit professiekenmerk blijkt er een echt klassiek type te bestaan en een 
meervoudig (betrokkenheid)type. De echt klassieke specialist is sterk gericht op het 
oude dienstverleningsideaal, zwak op de organisatierol én zwak op een taak in het 
management. Het meervoudig betrokkenheidstype heeft een tegenovergestelde 
voorkeur: deze specialisten onderschrijven in geringe mate de professionele 
disponibiliteit maar zijn in sterke mate betrokken bij de organisatie in het algemeen en 
in sterke mate georiënteerd op een rol in het management van het ziekenhuis. 

Centrale hypothesen 
De lisrelanalyse wijst uit dat de ambitie van de specialisten voor een taak in het 
management, zoals verondersteld, voorafgegaan wordt door een betrokkenheid van de 
specialisten bij de organisatie in het algemeen en de oriëntatie op de professie-
kenmerken autonomie en disponibiliteit. De verbanden van het theoretisch model 
worden grotendeels in de analyse bekrachtigd, op het directe verband tussen het 
professiekenmerk disponibiliteit en de ambitie van de specialisten voor een 
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managementtaak en de richting van het verband met het professiekenmerk disponibi
liteit na. Medisch specialisten die in sterke mate het professiekenmerk autonomie 
onderschrijven, zijn in het algemeen minder sterk betrokken bij de organisatie en 
ambiëren ook minder sterk een rol in het management van het ziekenhuis dan de 
specialisten die deze beroepswaarde zwak onderschrijven. Hierbij heeft het ondersteunen 
van autonomie zowel direct als indirect invloed op de ambitie van de specialisten voor 
een managementtaak. Voor het professiekenmerk disponibiliteit geldt dat medisch 
specialisten die het oude dienstverleningsideaal van de professie in sterke mate 
onderschrijven niet minder maar meer betrokken zijn bij de organisatie en bijgevolg 
ook sterker een taak in het management van het ziekenhuis ambiëren dan de 
specialisten die minder belang hechten aan de norm van dienstbaarheid aan de patiënt. 
In de analyses op bivariaat niveau was het ondersteunen van disponibiliteit ook direct 
van invloed op de managementambitie van de specialisten. In de gecontroleerde analyse 
is dit verband verdwenen. Ten slotte is conform de verwachtingen het verband tussen de 
betrokkenheid bij de organisatie in het algemeen en de oriëntatie van de specialisten op 
een managementtaak positief: naarmate medisch specialisten sterker zijn betrokken bij 
de organisatie in het algemeen ambiëren zij ook in sterkere mate een taak in het 
management van het ziekenhuis. 

Verschillen tussen de bivariate en multiple analyse 
Wanneer wordt gekeken welke achtergrondkenmerken hun invloed op de roloriëntaties 
van de specialisten in het ziekenhuis behouden wanneer voor de invloed van andere 
kenmerken wordt gecontroleerd, blijken er verschillende bivariate verbanden te zijn 
verdwenen. Zo komen de bivariate verbanden tussen de gerichtheid van de specialisten 
op het professiekenmerk autonomie en het geslacht van de specialisten, de extrinsieke 
arbeidsmotivatie, het uitoefenen van een (extra) organisatorische taak of functie, het 
type ziekenhuis en de signatuur van het ziekenhuis in de multiple analyse niet meer 
voor. Het onderschrijven van disponibiliteit laat schijnverbanden zien met het geslacht 
van de specialisten, hun politieke voorkeur en de signatuur van het ziekenhuis. Ook 
blijken de tijdsbestedingen van de specialisten aan de directe patiëntenzorg, het type 
specialisme en de (extra) functie of taak van de specialisten in de organisatie in het 
multiple model geen verschillen meer te veroorzaken in de betrokkenheid van de 
specialisten bij de organisatie. En kan in de gecontroleerde modelsituatie niet meer met 
zekerheid worden gesteld dat de ambitie van de specialisten voor een taak in het 
management door verschillen in bestuurlijke invloed van de specialisten in het 
ziekenhuis wordt bepaald. 

Maar ook de omgekeerde situatie komt voor: achtergrondkenmerken die in de bivariate 
situatie geen kenmerkende invloed op de roloriëntaties van de specialisten in de 
organisatie uitoefenen en in de multiple analyse wel. Het type werkvorm heeft een 
dergelijke werking op het onderschrijven van het klassieke dienstverleningsideaal, en de 
werkvorm van de specialisten en het type ziekenhuis blijken in de multivariate 
modelsituatie wel en in de bivariate modelsituatie geen kenmerkende invloed op het 
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ambiëren van een managementtaak te hebben. Deze achtergrondkenmerken oefenen 
alleen in combinatie met andere kenmerken een onderscheidende invloed uit. 

Achtergrondkenmerken en hypothesen 
Van de veronderstelde verbanden tussen de achtergrondkenmerken en roloriëntaties van 
de specialisten wordt een aantal niet en een aantal wel verworpen. Doel van de 
formulering van de verbanden was het verkrijgen van inzicht in de roloriëntaties van de 
specialisten, in de verhouding daartussen, en in het domein van het (potentiële) 
draagvlak voor integratie van specialisten in de organisatie. 

Van de veronderstelde verbanden met de achtergrondkenmerken vinden de verbanden van 
de politieke voorkeur (deels), intrinsieke arbeidsmotivatie, werkvorm van de 
specialisten, tijdsbesteding aan directe patiëntenzorg en de beslissingsstructuur van het 
ziekenhuis steun in de gegevens (tabel 7.7.1 en 7.7.2). Medisch specialisten met een 
voorkeur voor een rechtse partij op het politieke spectrum (WD), met een sterke 
intrinsieke arbeidsmotivatie en werkzaam als vrijgevestigde beroepsbeoefenaar hechten 
veel belang aan de professionele autonomie en zijn daardoor minder betrokken bij de 
organisatie in het algemeen en minder gericht op een taak in het management dan de 
specialisten met een voorkeur voor een meer linkse politieke partij (CDA-PvdA), een 
minder sterke intrinsieke arbeidsmotivatie en werkzaam in dienstverband. 

En ook geldt deze relatie voor de specialisten die relatief veel tijd (moeten) besteden aan 
de directe patiëntenzorg en werkzaam zijn in ziekenhuizen met een meer centrale 
beslissingsstructuur in vergelijking tot de specialisten die weinig tijd aan de directe 
zorg voor patiënten besteden en hun beroep uitoefenen in ziekenhuizen met een meer 
decentrale besluitvormingsstructuur. Ook deze eerste groep van specialisten is 
vergeleken met de tweede groep sterker betrokken bij de professionele autonomie en 
daardoor minder sterk op de organisatie en het management gericht. De intrinsieke 
arbeidsmotivatie en de werkvorm van de specialisten hebben verder ook een, niet 
verondersteld, verband via het ondersteunen van de professiewaarde disponibiliteit. 
Medisch specialisten die op deze beroepswaarde sterk zijn gericht, onderschrijven niet 
minder sterk maar sterker een rol in de organisatie in het algemeen en het management 
van het ziekenhuis in het bijzonder dan de specialisten die het oude dienstverlenings
ideaal minder sterk ondersteunen. Naarmate medisch specialisten voorts meer tijd 
besteden aan overleg met managers, verpleegkundigen, collega's en anderen in de 
organisatie en naarmate zij werken in ziekenhuizen met een grotere invloed van de 
specialisten op het bestuur en beleid van het ziekenhuis zijn de specialisten, zo blijkt 
uit de multiple analyse, ook sterker betrokken bij de organisatie in het algemeen en 
conform de tweede centrale hypothese ook sterker gericht op een taak in het 
management van het ziekenhuis. 
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Tabel 7.7.1: Resultaten van de multiple analyse van het theoretisch rotorièntatiemodel van medisch specialisten in algemene en academische 
ziekenhuizen in Nederland. Aangenomen en verworpen hypothesen (N=329) * 

Nr. 
1 

4 
leeftijd 

5 
geslacht 

6 
politieke 
voorkeur 

Hypothesen Aangenomen 

Naarmate medisch specialisten een sterkere binding hebben met de professionele ideologie (autonomie) 
zullen zij minder sterk betrokken zijn bij de organisatie in het algemeen en zich minder sterk op een taak 
in het management van het ziekenhuis oriénteren. 
Naarmate medisch specialisten een sterkere binding hebben met de professionele ideologie (disponibiliteit) 
zullen ZIJ minder sterk betrokken zijn bij de organisatie in het algemeen en zich minder sterk op een taak 
in het management van het ziekenhuis oriënteren. 
Naarmate medisch specialisten sterker belrokken zijn bij de organisatie in het algemeen zullen zij zich 
sterker op een laak in het management van het ziekenhuis oriënteren. 

Medisch specialisten die behoren tot de oudere leeftijdsgroepen hebben een sterkere binding met de 
professionele ideologie en zijn daarom minder sterk betrokken bij de organisatie in het algemeen en 
oriënteren zich minder sterk op een taak in het management van het ziekenhuis dan medisch specialisten 
uit de jongere leeftijdscategorieën. 

Medisch specialisten van het mannelijke geslacht vertonen een sterkere binding met de professionele 
ideologie en zijn daarom minder sterk betrokken bij de organisatie in het algemeen en oriënteren zich 
minder sterk op een managementtaak in het ziekenhuis dan medisch specialisten van hel vrouwelijke 
geslacht 

Medisch specialisten met een voorkeur voor een partij aan de rechterkant van het politieke spectrum χ 
hebben een sterkere binding met de professionele ideologie en zijn als gevolg daarvan minder sterk (autonomie: . 
betrokken bij de organisatie in het algemeen en oriënteren zich minder sterk op een taak in het V V ( j . cda-pvda 
ziekenhutsmanagement dan medisch specialisten met een meer linkse politieke signatuur 

Verworpen 

.(autonomie . . , 
• hele spectnim) • 
'(dis^dnibililfeit) ' 

7 Naarmate medisch specialisten een meer intrinsieke arbeidsmotivatie hebben zullen zij sterker gebonden χ 
intr. arbeids- z 'J n a a n de professionele ideologie en bijgevolg minder sterk betrokken zijn bij de organisatie in het (autonomie) 
motivatie ' algemeen en zich minder sterk op een taak in het ziekenhuismanagement oriënteren. 

Naarmate medisch specialisten een meer extrinsieke arbeidsmotivatie hebben zullen zij minder sterk 
arbeids- gebonden zijn aan de professionele ideologie en daarom sterker betrokken zijn bij de organisatie in het 

algemeen en zich sterker oriënteren op een taak in het management van het ziekenhuis. 

-(disponibiliteit) ' 

8 
extr. 
motivatie » 

9 Medisch specialisten die voor hun werkzaamheden meer afhankelijk zijn van de organisatie (heelkundige of 
specialisme ondersteunende specialismen) hebben een minder sterke binding met de professionele ideologie en zijn 

daardoor meer betrokken bij de organisatie in het algemeen en oriënteren zich minder sterk op een (aak in 
het ziekenhuismanagement dan medisch specialisten die minder afhankelijk van de organisatie zijn (interne 
specialismen) 

* x= resultaat van de multiple analyse; >= intrinsiek, »=extrinsiek 



to 

s 
Tabel 7.7 2: Resultaten van de multiple analyse van het theoretisch rolorientatiemodel van medisch specialisten in algemene en academische 

ziekenhuizen in Nederland Aangenomen en verworpen hypothesen (N=329) Vervolg * 

Nr 

II 
werkvorm 

Aangenomen Verworpen 

jt 

(disponibilité^). 

12 
(extra) functie in 
organisatie 

13 
lijd patiëntenzorg 

M 
tijd aan overleg 

17 
lype ziekenhuis 

18 
beslissings
structuur 

19 
invloed op 
bestuur/beleid 

2Ö 
signatuur 
ziekenhuis 

ι ;;*;:;; 

Hypothesen 

Medisch specialisten werkzaam als vnjgevesligd beroepsbeoefenaar hebben een sterkere binding met de χ 
professionele ideologie en zijn daarom minder sterk betrokken bij de organisatie in het algemeen en (9u(oi)oijiiç) 
oriënteren zich minder sterk op een managementtaak in het ziekenhuis dan medisch specialisten die in 
dienstverband aan het ziekenhuis verbonden zijn 
Medisch specialisten die naast hun basisfunctie een andere (extra) functie of taak in de organisatie 
vervullen hebben een minder sterke binding met de professionele ideologie en zijn als gevolg daarvan 
meer betrokken bij de organisatie in hel algemeen en oriënteren zich sterker op een taak in het 
ziekenhuismanagement dan medisch specialisten die naast hun basisfunctie geen andere functie of taak m ! 1 ! ! ! ! Ij j II j I j 
het ziekenhuis uitoefenen Π : j : H ! M ! ί ! : : 
Naarmate medisch specialisten meer tijd besteden aan de directe patiéntenzorg zullen zij een sterkere χ χ 
binding hebben met de professionele ideologie en bijgevolg minder sterk betrokken zijn bij de (autononue) · · - (dispotubilitetl) 
organisatie in hel algemeen en zich minder sterk op een taak in het management oriënteren 
Naarmate specialisten meer tijd besteden aan overleg in het ziekenhuis zullen ZIJ een minder sterke 
binding hebben met de professionele ideologie en daardoor meer betrokken zijn bij de organisatie m het 
algemeen en zich sterker op een taak in het management van het ziekenhuis onenteren 
Medisch specialisten werkzaam in kleine en grote algemene ziekenhuizen zijn sterker gebonden aan de 
professionele ideologie en daarom minder sterk betrokken bij de organisatie in het algemeen en 
oriënteren zich minder sterk op een taak in het management van het ziekenhuis dan specialisten 
werkzaam in academische en topklinisch algemene ziekenhuizen 

Medisch specialisten werkzaam in ziekenhuizen met een meer decentrale beslissingsstructuur zijn minder x, . ' . [ ' . ' . . ' . x [ [ '.'..['. [ 
sterk gebonden aan de professionele ideologie en zijn daardoor meer betrokken bij de organisatie in hel (autonomie). . . (dispombiliteu). . 
algemeen en onenteren zich sterker op een taak in het management van het ziekenhuis dan medisch 
specialisten werkzaam in ziekenhuizen met een meer centrale beslissingsstructuur 

Naarmate medisch specialisten meer invloed hebben op het bestuur en beleid van het ziekenhuis zullen I : i I ! 111111111 i i i 1 
zij een minder sterke binding hebben met de professionele ideologie en bijgevolg meer betrokken zijn I i 111 j 11 ^ 1111 ! M i 
bij de organisatie en zich sterker op een laak in het management van het ziekenhuis onenteren 1111111111111111 ί I 

Medisch specialisten werkzaam in ziekenhuizen met een christelijke signatuur zullen minder sterk ; 111111111111111 i 1 
gebonden zijn aan de professionele ideologie en bijgevolg meer betrokken zijn bij de organisatie in het 111 ! 1111 ï 111 : : 11 ! 
algemeen en zich sterker op een laak in het ziekenhuismanagement onenteren dan medisch specialisten 11111111111111 ; 11 • 
werkzaam in ziekenhuizen met een algemene signatuur 111 i 11 : : 1: 1111:11 : 

x= resultaat van de multiple analyse 



Bij de verbanden die zijn verworpen, tot slotte, gebeurde dit voor het kenmerk leeftijd 
vanwege het ontbreken van een lineair effect en de aanwezigheid van directe invloeden 
op de betrokkenheid bij de organisatie in het algemeen en de ambitie voor een taak in 
het management; bij het kenmerk geslacht vanwege het ontbreken van invloed op de 
professiekenmerken en de aanwezigheid van een aan de verwachting tegengesteld effect 
op de ambitie voor een managementtaak; bij het kenmerk politieke voorkeur vanwege 
het ontbreken van invloed van het gehele politieke spectrum en van invloed op het 
professiekenmerk disponibiliteit, en dit laatste geldt ook voor de kenmerken 
specialisme, tijdsbesteding aan directe patiëntenzorg en beslissingsstructuur. Bij het 
kenmerk specialisme gebeurde de verwerping ook door een niet verondersteld effect op 
het kenmerk autonomie. Bij het kenmerk intrinsieke arbeidsmotivatie en het kenmerk 
werkvorm, hoewel het effect op het dienstverleningsideaal is zoals verwacht, werden de 
hypothesen niet aangenomen omdat de centrale disponibiliteitshypothese geen steun 
vond in de gegevens. Voor de kenmerken (extra) functie of taak in de organisatie, 
tijdsbesteding aan overleg in de organisatie, type ziekenhuis, bestuurlijke invloed van 
de specialisten en signatuur van het ziekenhuis tot slot was de reden van verwerping 
het ontbreken van invloed van deze kenmerken op zowel de professionele autonomie 
als het dienstverleningsideaal van de professie en voor het kenmerk extrinsieke 
arbeidsmotivatie het ontbreken van elke invloed. Wel hebben van de laatste kenmerken 
de bestuurlijke invloed en de tijdsbesteding aan overleg een zelfstandige invloed op de 
organisationele betrokkenheid van de onderzoeksgroep en hebben de signatuur, het type 
ziekenhuis, de tijdsbestedingen aan overleg en de (extra) functie of taak in de 
organisatie, samen met de achtergrondkenmerken werkvorm, specialisme, geslacht en 
leeftijd, een directe invloed op de ambitie van de specialisten voor een taak in het 
management van het ziekenhuis. 

Noten (hoofdstuk 7) 

1. Kendall's tau-b 

2. Een type is een configuratie of combinatie van kenmerken die onder de nulhypothese van 
onafhankelijkheid significant meer voorkomt dan verwacht. Een anti-type is een patroon of combinatie 
van kenmerken die onder deze hypothese significant minder voorkomt dan mag worden verwacht. De 
algemene toetsingsgrootheid bij de analyse is de loglikelihood ratio chi-kwadraat (P=.05). De adjusted 
residual is het criterium voor de aanwezigheid van typen en anti-typen: deze dient groter dan +2 
(type) of kleiner dan -2 (anti-type) te zijn. 

3. De modellen zijn geschat met IGLS (Iterative Generalized Least Squares) en RIGLS in het MLwm-
programma (release 1.10). De toetsingsgrootheid is het verschil van de -2 loglikelihoods van de twee 
modellen, in de tabel aangegeven met 'verschil'. De verdeling van een dergelijk verschil lijkt erg op een 
chi-kwadraatverdeling. De bijbehorende p-waarde verkrijgt men door uit te gaan van de chi-
kwadraatverdeling en de p-waarde die bij het geobserveerde verschil hoort te halveren (Snijders & 
Bosker 1999). 
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Tabel 7.8: Berekening en toetsing van de autocorrelatie voor de variabelen betrokkenheid bij de 
organisatie in het algemeen (factor- en likertscores) en de oriëntatie op een managementtaak van 
medisch specialisten in ziekenhuizen m Nederland. Multiniveau regressie-analyse op specialist- en 
ziekenhuisniveau 

Variabele Tussen- Binnen- Autocorrelatie Verschil P-waarde 

variantie variantie 

Oriëntatie op managementtaak .154 1.193 .065 1.372 .063 

Betrokkenheid bij de organisatie 
in het algemeen: 

factorscores .030 .717 .004 .179 .194 
likertscores .007 .539 .013 .021 .230 

4. Omdat de effecten van deze verbanden niet significant zijn is de kans klein dat de bij deze paden 
aangegeven relaties ook in werkelijkheid voorkomen. 

5. Uit de modelanalyse blijkt dat de errortermen van de indicatoren van de professionele ideologie een 
significante samenhang vertonen (psi=.105). Bij de opstelling van het model zijn wij ervan uitgegaan 
dat deze indicatoren onvoldoende met elkaar samenhangen om een gemeenschappelijke factor te 
vormen en elkaar ook met causaal beïnvloeden; maar wel dat er mogelijk een ander, buiten het model 
gelegen, kenmerk of factor is die beide beïnvloedt. De samenhang tussen de errortermen wijst in deze 
richting. 

6. Van de nominale variabelen van het model zijn voor de berekening van de proportie direct verklaarde 
vanantie compound variabelen geconstrueerd en bèta-kwadraten berekend. 
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Samenvatting en conclusies 

8 Differentiatie en adaptatie: 
de roloriëntaties van medisch 
specialisten in algemene 
en academische ziekenhuizen 
in Nederland 

8.1 Inleiding 

In deze studie hebben wij het draagvlak voor integratie in de organisatie onder medisch 
specialisten in algemene en academische ziekenhuizen in Nederland onderzocht. 
Aanleiding voor het onderzoek vormde de ontwikkeling die zich in brede lagen van de 
ziekenhuissector sinds het begin van de jaren negentig heeft ingezet en waarbij van 
specialisten een grotere betrokkenheid bij en medeverantwoordelijkheid voor de 
organisatie worden verlangd. Doel van onze studie is een beeld te schetsen van de wijze 
waarop specialisten met deze veranderingen omgaan. In het bijzonder hebben wij meer 
inzicht willen krijgen in de wijze waarop medisch specialisten zich oriënteren op hun 
rol in de organisatie en het management van het ziekenhuis en onder welke specialisten 
het potentieel aan toekomstige meedenkers en meebeslissers in de organisatie zich 
bevindt. Hierbij hebben wij als centrale vraag gesteld: wat is onder medisch 
specialisten in algemene en academische ziekenhuizen in Nederland het draagvlak voor 
integratie in de organisatie en welke factoren zijn hierop van invloed? De onder
zoeksvragen betreffen de vragen naar de mate waarin en de wijze waarop medisch 
specialisten zijn gebonden aan hun professierol, zich betrokken voelen bij de 
organisatie en een taak in het management van het ziekenhuis ambiëren, en wat de 
sociale locatie en determinanten van deze roloriëntaties zijn. 

Hoe hebben wij dat gedaan? Eerst hebben wij de probleemstelling van het onderzoek 
geplaatst binnen de beleidscontext en de context van de professietheorie. Ontwikkelin
gen als de bureaucratisering en specialisering van het medisch beroep, de budgettering 
van ziekenhuizen, de toenemende incorporering van de professie in de organisatie en de 
segmentering van de medische beroepsgroep spelen hierin een belangrijke rol. Om het 
draagvlak voor integratie onder medisch specialisten in beeld te brengen hebben wij 

205 



daarna gebruik gemaakt van de theorie van de roloriëntaties van professionals in 
organisaties, in het bijzonder van het meerdimensionele model van Tuma & Grimes 
(1981) uit dit theoriegebied. De dimensies die deze auteurs aan de roloriëntaties van 
professionals onderscheiden hebben wij aangevuld met bevindingen uit de 
organisationele bindingstheorie en bevindingen met managementparticipatie in de 
praktijk. Wij hebben de dimensies gebundeld in voor het onderzoeksdoel geschikte 
theoretische concepten, met aan de basis daarvan de vraag naar de verhouding tussen de 
professierol en de organisatierol van de specialisten. De oriëntatie van de specialisten 
op de professierol bestaat in het onderzoek uit de variabelen: betrokkenheid bij de 
professionele ideologie, gerichtheid op professionele vaardigheden en uitwisseling met 
collega's, samen verwijzend naar het theoretisch concept 'binding aan de professie'. De 
oriëntatie op de organisatierol wordt vertegenwoordigd door het concept 'betrokkenheid 
bij de organisatie' en gevormd door de deelconcepten: onderschrijven van het beleid, 
loyaliteit aan de organisatie, sociaal-emotionele binding aan de organisatie, normatieve 
oriëntatie op de organisatie en tijdsbesteding aan sociale contacten in de organisatie. 
Het concept 'vertrouwen van de specialisten in het management van het ziekenhuis' is 
een op zichzelf staande theoretische grootheid evenals het concept 'oriëntatie op een 
managementtaak'. Deze roloriëntaties zijn vervolgens in bivariate regressie-analyses op 
sociale vindplaatsen onderzocht en na herconceptualisering in een integraal model 
getoetst (Lisrei). 

Bij de opzet van het model hebben wij ons laten leiden door de aanbevelingen van 
Tuma & Grimes (1981) en Grimes & Berger (1970) om meer strucluur in de dimensies 
of concepten van het roloriëntatieconstruct aan te brengen, om in de steekproef alleen 
objecten met dezelfde manifeste rol op te nemen en om niet alleen de dimensies te 
identificeren maar ook degenen die op deze dimensies een bijzondere positie innemen. 
Voor de veronderstelde verbanden van het theoretisch model heeft de conflictthese als 
basis gediend. Deze these gaat uit van de veronderstelling dat de oriëntatie van 
professionals op de professie niet kan samengaan met of in een gespannen verhouding 
staat tot de betrokkenheid van leden van een professie bij de (bureaucratische) 
organisatie. De relatie tussen de betrokkenheid van de specialisten bij de organisatie en 
de dimensie die de ambitie voor een managementtaak in het ziekenhuis meet is 
gestructureerd aan de hand van bevindingen uit de organisationele bindingstheorie; 
hierin gaan houdingsvariabelen vooraf aan gedrags- of gedragsintentionele variabelen. 

De gegevens voor dit onderzoek zijn verzameld in een grootschalig veldonderzoek in 
1994/1995 onder 780 medisch specialisten in 70 algemene en academische 
ziekenhuizen in Nederland. De specialisten komen uit de heelkundige-, ondeisteunende-
en interne klasse van specialismen. De ziekenhuizen zijn onderverdeeld in de kleine 
algemene, grote algemene, topklinisch algemene en academische ziekenhuizen. Via een 
gestraüficeerde at random trekking uit de klassen van ziekenhuizen zijn de specialisten 
met een postenquête voor deelname aan het onderzoek benaderd. De effectieve respons 
op de steekproef is 62.1 procent en bestaat uit 484 respondenten. Voor over- en 
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ondervertegenwoording in de netto steekproef, in beide stratificatierichtingen aanwezig, 
wordt door middel van weging gecorrigeerd. 

8.2 De roloriëntaties van de specialisten 

Binding aan de professie 
Op de onderzoeksvraag naar de wijze waarop medisch specialisten georiënteerd zijn op 
de professierol wijzen de resultaten van het onderzoek uit dat de specialisten het 
deelconcept betrokkenheid bij de professionele ideologie niet eenduidig en homogeen 
onderschrijven: de klassieke beroeps waarden autonomie, disponibiliteit, zelfregulatie, 
egalitarisme en anti-formalisering blijken onvoldoende met elkaar samen te hangen om 
te kunnen spreken van één overkoepelend begrip en ook de meest klassieke 
beroeps waarden, autonomie, disponibiliteit en zelfregulatie, blijken niet meer te 
verwijzen naar één dimensie: het klassieke beroepsbeeld. In vergelijking met een 
onderzoek uit 1983 (Boerma & Tijssen) zijn de verschillen in opvatting tussen de 
specialisten over de klassieke beroepswaarden groter geworden en zijn de specialisten 
ideologisch niet meer onder één noemer te scharen. Een andere belangrijke bevinding is 
dat hét centrale kenmerk van professies, de professionele autonomie, in de rangorde van 
kenmerken voor de specialisten slechts een vierde plaats inneemt. Maar eenderde deel 
van de specialisten onderschrijft in sterke mate dit professiekenmerk en ruim viertiende 
van de specialisten staat hier neutraal tegenover. Op zelfregulatie, een ander klassiek 
kenmerk van professies, scoort een kleine minderheid van de specialisten positief. 
Achter de beroepswaarde disponibiliteit of het klassieke dienstverleningsideaal staat 
nog wel een ruime meerderheid van de specialisten. Hiermee vertegenwoordigt dit 
laatste kenmerk samen met het kenmerk egalitarisme nog het beste de klassieke 
professionele ideologie. Voorts voegen ook de andere deelconcepten van de 
professionele roloriëntatie, de oriëntatie van de specialisten op de professionele 
vaardigheden (tijdsbesteding aan opleiding en scholing) en de mate van contact met 
collega's buiten de organisatie, samen met de betrokkenheid bij de professionele 
ideologie zich niet naar het verwachte patroon: het begrip binding aan de professie. 
Alleen het professiekenmerk autonomie blijkt met de andere beroepswaarden relevant 
samen te hangen en dit geldt ook voor de relatie tussen de oriëntatie op professionele 
vaardigheden en de contacten met vakgenoten. Naarmate medisch specialisten de 
autonomie in de beroepsuitoefening sterker onderschrijven, ondersteunen zij ook 
sterker het oude dienstverleningsideaal, de zelfregulatie van de beroepsgroep en het 
kenmerk egalitarisme, en ook hechten zij dan meer belang aan de informele regels in de 
beroepspraktijk. Naarmate medisch specialisten meer tijd besteden aan verdere 
opleiding en scholing hebben zij meer contacten met vakgenoten buiten de organisatie. 
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Betrokkenheid bij de organisatie en het management 
Op de onderzoeksvraag naar de betrokkenheid van de specialisten bij de organisatierol 
wijzen de resultaten uit dat alle deelconcepten in de data zijn terug te vinden. 
Specialisten blijken te kunnen worden ingedeeld in categorieën die verwijzen naar veel 
of weinig ondersteuning van het beleid, loyaliteit aan de organisatie, sociaal-
emotionele binding aan de organisatie, normatieve oriëntatie op de organisatie en 
investeringen in een netwerk van sociale contacten in de organisatie. Vooral het 
ziekenhuisbeleid wordt door een grote groep van de specialisten ondersteund. Ruim 
driekwart van de specialisten doet dit in sterke mate. Ook voelt tweederde van de 
specialisten zich sociaal-emotioneel sterk aan het ziekenhuis gebonden en is een vrij 
groot deel van de specialisten zeer loyaal aan de organisatie. Op de twee andere aspecten 
scoren de specialisten minder: slechts eenvijfde deel van de specialisten blijkt veel tijd 
te besteden aan sociale contacten in de organisatie en eennegende van de specialisten 
oriënteert zich bij problemen in de organisatie in eerste instantie op het bestuur en de 
directie van het ziekenhuis. De vijf begrippen tezamen blijken niet te verwijzen naar 
hetzelfde achterliggende begrip: betrokkenheid bij de organisatie. Alleen het 
onderschrijven van het beleid, de loyaliteit aan de organisatie en de sociaal-emotionele 
binding aan de organisatie laten zich onder één noemer verenigen. De oriëntatie op de 
organisatie bij problemen met verpleegkundigen, managers en patiënten blijkt 
onvoldoende samenhang met de andere begrippen te hebben en hetzelfde geldt voor de 
tijdsinvesteringen van de specialisten in sociale contacten in de organisatie. Wel sterk 
samenhangend met de drie organisationele betrokkenheidsaspecten is daarentegen het 
vertrouwen van de specialisten in het management. Dit concept is in het model 
opgenomen als aparte grootheid maar blijkt empirisch zo sterk met de beleidson-
dersteuning van de specialisten, de organisationele loyaliteit en de sociaal-emotioneel 
binding aan het ziekenhuis samen te hangen en daarmee ook één factor te vormen, dat 
handhaving als zelfstandig concept niet wenselijk is. De oriëntatie van de specialisten 
op een taak in het management blijkt wel relatief onafhankelijk van het 
managementvertrouwen en de deelconcepten van de betrokkenheid bij de organisatie te 
zijn, en daarmee ook geen overkoepelende factor te vormen. 

Herconceptualisering 
De resultaten van de analyse van de waarnemingsinstrumenten leiden tot een 
aanpassing van de concepten van het theoretisch model. Omdat de vijf aspecten van de 
professionele ideologie niet onderling en ook niet met de beide andere deelconcepten 
van de binding aan de professie samenhangen, wordt dit begrip geherconceptualiseerd 
tot binding aan de professionele ideologie en beperkt tot de meest belangrijke aspecten 
daarvan: autonomie en disponibiliteit. Autonomie is het meest centrale kenmerk van 
professies, disponibiliteit is het oudste kenmerk en is een belangrijke factor in de 
legitimering van de professie. Het concept betrokkenheid bij de organisatie wordt 
samen met het vertrouwen van de specialisten in het management van het ziekenhuis 
vanwege de onderlinge sterke samenhang van een aantal variabelen geherconcep
tualiseerd tot één grootheid: de betrokkenheid bij de organisatie in het algemeen. De 
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nieuwe variabele van het model bestaat uit het onderschrijven door de specialisten van 
het beleid, de loyaliteit aan de organisatie, de sociaal-emotionele band met de 
organisatie en het vertrouwen van de specialisten in het management. Het concept 
oriëntatie op een managementtaak ondergaat geen veranderingen en blijft als 
zelfstandige grootheid in het model gehandhaafd. 

De herconceptualiseringen leiden tot een herziening van het theoretisch model en een 
herformulering van de hypothesen. De belangrijkste verandering daarbij is dat het 
vertrouwensconcept als zelfstandige factor uit het model en uit de formulering van de 
hypothesen verdwijnt. De theoretische veronderstelling van een conflicterende relatie 
tussen professierol en organisatierol blijft gehandhaafd. 

Wat betreft het model van Tuma & Grimes (1981) betekenen de resultaten van de 
eerste analyses dat de dimensies uit het meerdimensionele model van deze auteurs 
gedeeltelijk in onze data voorkomen en gedeeltelijk ook niet. Terug te vinden in de 
gegevens zijn de modeldimensies carrière-oriëntatie en normatieve oriëntatie, en ook 
komt de gerichtheid van de specialisten op de beroepsrol als zelfstandige grootheid in 
de data voor. Niet onafhankelijk van elkaar zijn de loyaliteit van de specialisten aan de 
organisatie en het onderschrijven door de specialisten van het ziekenhuisbeleid, zoals 
wel door Tuma & Grimes verondersteld. Deze Tuma & Grimes-dimensies blijken een 
dermate sterke samenhang te hebben dat ze beide verwijzen naar hetzelfde onderliggend 
begrip. Opvallend ook in onze data is de sterke positieve samenhang tussen het 
onderschrijven van het beleid, het vertrouwen van de specialisten in het management 
en de sociaal-emotionele binding van de specialisten aan het ziekenhuis. Uitgaande van 
de veronderstelling dat vertrouwen in het management een belangrijk aspect is van de 
integratie van de specialisten kunnen wij stellen dat: naarmate medisch specialisten 
meer vertrouwen hebben in het management van het ziekenhuis ze het beleid van het 
ziekenhuis ook sterker onderschrijven en zich ook sterker sociaal-emotioneel met de 
organisatie verbonden voelen. 

Voorts tonen de bovengenoemde bevindingen aan dat de ideeën van Reichers (1985) 
hierin geen steun vinden. Volgens deze auteur krijgt de betrokkenheid van professio
nals bij de organisatie eerder gestalte via de oriëntatie op specifieke groepen daarbinnen 
dan via de oriëntatie op de organisatie als geheel. In ons onderzoek wordt dit wat betreft 
het vertrouwen in het management niet ondersteund. Het vertrouwen van specialisten 
in deze groep in de organisatie blijkt geen zelfstandige factor te zijn maar juist sterk 
samen te hangen met het begrip dat verwijst naar betrokkenheid bij de organisatie als 
geheel. Volgens Mathieu & Zajac (1990) kan dit op een geheel ander verschijnsel 
wijzen: de mogelijkheid dat het vertrouwen van specialisten in het management, maar 
ook het ondersteunen door de specialisten van het beleid of de sociaal-emotionele 
binding van de specialisten aan de organisatie en de binding aan de professionele 
waarden, specifieke aspecten zijn van algemene affectieve reacties op werksituaties. 
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8.3 Oriëntatiepatronen en roloriëntatietypen 

Voorafgaand aan de multiple analyse is met behulp van een configuratiefrequentie
analyse onderzocht of in de roloriëntaties van de specialisten bepaalde combinaties 
kunnen worden onderscheiden (Krauth & Lienert 1973). Daarbij hebben wij gekeken of 
de mate waarin de specialisten georiënteerd zijn op de klassieke beroepswaarden 
(autonomie en disponibiliteit) dermate veel of weinig samengaat met de mate waarin 
zij gericht zijn op de organisatie in het algemeen en een managementtaak in het 
bijzonder dat van een type of anti-type van specialist kan worden gesproken. De 
analyses die met de professiekenmerken afzonderlijk worden gedaan laten een 
gedifferentieerd beeld zien. Bij zowel de typologieconstmctie van de oriëntatie op 
autonomie met de oriëntatie op de organisatierol, als de constructie van autonomie met 
de oriëntatie op de organisatierol en managementrol als grootheden blijken er zowel 
bovenkans (typen) als onderkans combinaties (anti-typen) van oriëntaties voor te 
komen. Meer voorkomend dan op basis van het toeval mag worden verwacht zijn de 
twee heterogene combinaties: het klassieke type en het nieuwe type specialist. Het 
klassieke type (22%) is de specialist die in sterke mate het belang van autonomie in de 
beroepsuitoefening onderschrijft en conform de klassieke veronderstelling dit 
combineert met een zwakke betrokkenheid bij de organisatie. In de triple analyse blijkt 
een deel van de specialisten dit te combineren met een geringe ambitie voor een 
managementtaak (18%). Dit type hebben wij de echt klassieke specialist genoemd. Het 
nieuwe type specialist (38%) kenmerkt zich door een omgekeerde oriëntatie: deze 
specialisten onderschrijven in zwakke mate het belang van autonomie in de 
beroepsuitoefening maar zijn sterk op de organisatierol gericht. De specialisten van 
deze groep geven aan dat de klassieke veronderstelling voor een groot deel van de 
specialisten niet meer opgaat. Ook van deze specialisten laat een deel (38%) zich in de 
drievoudige analyse kenmerken. Deze specialisten, van het meervoudig nieuwe type, 
zijn zwak op autonomie maar sterk op een rol in de organisatie en een taak in het 
management gericht. Ze vormen de dragers van een nieuwe rol van de speciabsten in de 
beroepsgroep en de organisatie. De beide homogene oriëntatiepatronen, de specialisten 
die zwak op autonomie en zwak op de organisatie (30%), dan wel sterk op autonomie 
en sterk op de organisatierol zijn gericht (10%), kunnen typologisch gekenschetst 
worden als anti-typen. Deze combinaties van roloriëntaties blijken zich van het toeval 
te onderscheiden maar hun aantal is minder dan op grond van onafhankelijkheid mag 
worden verwacht. Wel blijkt de grootste groep van deze twee, die van de zogenoemde 
indifferente specialisten, gekenmerkt te worden door een zwakke gerichtheid op het 
centrale kenmerk autonomie. Gevoegd bij de grote groep van specialisten (38%) met 
een aan de klassieke veronderstelling tegengestelde oriëntatie, de nieuwe specialisten, 
levert dit een beeld op van een niet sterk belang dat door de specialisten aan de 
professionele autonomie in de beroepsuitoefening wordt gehecht. 

210 



Bij het kenmerk disponibiliteit liggen de verhoudingen anders. Bij dit kenmerk laat de 
oriëntatieanalyse geen typen of anti-typen in de combinaties van de professierol en de 
organisatierol zien. Wel is dit het geval in de triple analyses. KlaarblijkeUjk is voor dit 
professiekenmerk de oriëntatie op een managementtaak onderscheidend in de gerichtheid 
van de specialisten op een rol in de organisatie en het beroep. Ook voor dit kenmerk 
kan gesproken worden van een echt klassiek type specialist (24%). Deze specialisten 
ondersteunen het oude dienstverleningsideaal sterk maar zijn niet veel betrokken bij de 
organisatie, noch hebben zij een sterke ambitie een taak in het management te 
vervullen. De andere bovenkans voorkomende combinatie voor deze professiewaarde 
wordt gekenmerkt door een drievoudige positieve gerichtheid en betreft het meervoudig 
betrokkenheidstype. Deze specialisten onderschrijven sterk het belang van disponibili
teit in het beroep, zijn sterk op een rol in de organisatie gericht en ambiëren ook in 
sterke mate een taak in het management van het ziekenhuis (12%). In afwijking aan de 
conflictthese onderschrijft dus een groep van specialisten zowel het klassieke 
dienstverleningsideaal als een sterke houding van betrokkenheid bij de organisatie. 
Hiermee weerleggen deze specialisten op dit punt de klassieke these. Toch komt bij dit 
kenmerk de klassieke theorie nog het meest naar voren omdat een vrij grote groep van 
specialisten (24%) de klassieke tegenstelling op dit kenmerk laat zien. 

8.4 Integratie en differentiatie 

Bij het opzetten van het theoretisch model hebben wij voor de relaties tussen de 
roloriëntaties en voor de relaties tussen de achtergrondkenmerken en de roloriëntaties 
hypothesen geformuleerd. Het doel van de formulering van deze verbanden is het 
verkrijgen van inzicht in de oriëntatie van de specialisten op de beroepsrol, de 
organisatierol en de managementrol en de verhouding tussen deze oriëntaties. Een ander 
doel is het verkrijgen van een beeld van de deelnemers onder de specialisten aan een rol 
in de organisatie en de potentiële deelnemers onder de specialisten voor een taak in het 
management van het ziekenhuis. 

Verbanden tussen de roloriëntaties van de specialisten 
De eerste centrale hypothese van het onderzoek luidt dat naarmate medisch specialisten 
sterker aan de professie (geherformuleerd tot professionele ideologie) zijn gebonden, zij 
minder sterk bij de organisatie in het algemeen betrokken zijn en zich minder sterk op 
een taak in het management van het ziekenhuis oriënteren. De resultaten van ons 
onderzoek ondersteunen deze hypothese voor het kenmerk autonomie. Specialisten die 
in sterke mate de klassieke beroepswaarde autonomie onderschrijven blijken zich 
niet sterk te richten op een rol in de organisatie in het algemeen en ook weinig 
ambitie voor een taak in het management te hebben. Een sterke binding aan de 
professiewaarde autonomie veroorzaakt dus onder constanthouding van de andere 
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opgenomen kenmerken een zwakke betrokkenheid van de specialisten bij de organisatie 
in het algemeen en een zwakke oriëntatie op een taak in het management van het 
ziekenhuis. Gelet op het feit dat de grootste groep van de specialisten gekenmerkt 
wordt door een geringe binding aan de professionele autonomie formuleren wij de 
relatie ook omgekeerd: Een zwakke binding aan de professiewaarde autonomie 
veroorzaakt onder constanthouding van de andere opgenomen kenmerken een 
sterke betrokkenheid van de specialisten bij de organisatie in het algemeen en 
een sterke ambitie voor een taak in het management van het ziekenhuis. 

Een oriëntatie van de specialisten op het klassieke dienstverleningsideaal conflicteert 
echter niet met een gerichtheid van de specialisten op de organisatierol en een taak in 
het management van het ziekenhuis. Voor specialisten die vooral het kenmerk 
disponibiliteit in sterke mate onderschrijven, gaat in het algemeen derhalve de 
klassieke (conflict)theorie niet meer op. De eerste centrale hypothese van het 
onderzoek, die uitgaat van een negatieve relatie tussen de professionele gerichtheid 
enerzijds en de organisationele gerichtheid op een rol in het ziekenhuis anderzijds, vindt 
hiermee voor deze groep van specialisten geen steun in de gegevens. Specialisten die 
in sterke mate het klassieke professiekenmerk disponibiliteit onderschrijven 
paren een sterke gerichtheid op dit kenmerk aan een sterke betrokkenheid bij de 
organisatie in het algemeen. Bijgevolg hebben deze specialisten ook een sterkere 
ambitie voor een taak in het management van het ziekenhuis. 

De resultaten van de multiple analyse, wat betreft de eerste centrale hypothese, 
versterken het beeld van de heterogeniteit in de beroepsopvattingen van de specialisten 
en hun differentiatie in de oriëntatie op de organisatie. 

In de tweede centrale hypothese spreken wij de verwachting uit dat naarmate 
specialisten zich sterker oriënteren op een rol in de organisatie in het algemeen zij ook 
sterker een taak in het management van het ziekenhuis ambiëren. Uit het onderzoek 
blijkt dat de betrokkenheid van de specialisten bij de organisatie een direct positief 
effect op de ambitie van de specialisten voor een managementtaak heeft. Dit betekent 
dat de tweede hypothese van het onderzoek door de gegevens wordt ondersteund. 
Naarmate medisch specialisten sterker betrokken zijn bij de organisatie in het 
algemeen oriënteren zij zich ook sterker op een taak in het management van het 
ziekenhuis. 

Wanneer medisch specialisten zich meer achter de doelen van de organisatie kunnen 
opstellen, sterker de intentie hebben in de organisatie te blijven ook als zich elders 
betere mogelijkheden voordoen, veel vertrouwen in het management hebben en zich 
sociaal-emotioneel gebonden voelen aan het ziekenhuis, ambiëren zij ook sterker een 
rol in het management van het ziekenhuis. Dit betekent dat een versterking van de 
betrokkenheid van de specialisten bij de organisatie in het algemeen de deelname van 
specialisten aan het management bevordert. 
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Invloed achtergrondkenmerken 
Analyse van de invloed van de achtergrondkenmerken wijst uit dat een aantal 
kenmerken niet meer en een aantal kenmerken in de multiple analyse nog steeds van 
invloed zijn op de roloriëntaties van de specialisten. Sommige kenmerken blijken 
daarentegen in de bivariate analyses niet en in de multivariate toetsing wel een relatie 
met de betrokkenheid van de specialisten bij de professie, de organisatie en het 
management te hebben. Deze laatste kenmerken hebben andere kenmerken nodig om 
effect te sorteren. Zo komt in ons onderzoek naar voren dat het geslacht van de 
specialisten, hun extrinsieke arbeidsmotivatie en (extra) functie in de organisatie en 
daarnaast het type ziekenhuis en de signatuur van het ziekenhuis in de bivariate analyse 
wel'en op multivariaat niveau niet meer van invloed zijn op het ondersteunen van het 
professiekenmerk autonomie. Ook hebben de sekse van de specialisten, hun politieke 
voorkeur en de signatuur van het ziekenhuis in de gecontroleerde analyse geen 
significante invloed meer op het kenmerk disponibiliteit. De werkvorm van de 
specialisten blijkt daarentegen op bivariaat niveau niet van invloed op het oude 
dienstverleningsideaal maar op multiple niveau wel. Verder zijn het type specialisme, 
de (extra) functie of taak in de organisatie en de tijdsbesteding aan patiëntenzorg niet 
meer van invloed op de betrokkenheid van de specialisten bij de organisatie wanneer 
alle kenmerken in de analyse worden opgenomen, en op de ambitie voor een 
managementtaak verdwijnt op dit niveau de bestuurlijke invloed van de specialisten als 
effect. De werkvorm en het type ziekenhuis zijn tot slot in de multiple analyse wel 
van invloed op de oriëntatie van de specialisten op een managementtaak. Dit was op 
bivariaat niveau niet het geval. 

De kenmerken die op multivariaat niveau op de oriëntatie van de specialisten op een 
rol in de organisatie en het management van invloed zijn brengen het draagvlak voor 
integratie in de organisatie in beeld. Ons onderzoek wijst uit dat dit draagvlak voor een 
grotere rol in de organisatie gezocht moet worden onder: 

(a) de specialisten van middelbare leeftijd (46-50 jaar), gevolgd door de iets 
jongere groep van 4]-45 jarigen 

(b) de specialisten die veel tijd besteden aan overleg met verpleegkundigen, 
managers en anderen in de organisatie 

(c) de specialisten werkzaam in ziekenhuizen met veel (waargenomen) invloed 
van de specialisten op het bestuur en beleid van het ziekenhuis 

Onze studie maakt voorts duidelijk dat het potentieel aan managers onder de 
specialisten zich vooral bevindt onder de: 

(a) jonge specialisten (34-40 jaar), gevolgd door de iets oudere specialisten 
van 41-45 jaar 

(b) mannelijke specialisten 
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(c) specialisten die veel tijd steken in overleg met collega's en verpleegkun
digen en anderen in het ziekenhuis 

(d) specialisten werkzaam in een ondersteunend specialisme zoals 
anesthesiologie en radiodiagnostiek 

(e) specialisten werkzaam als vrijgevestigd beroepsbeoefenaar 
(f) specialisten met een (extra) organisatorische functie of taak in het 

ziekenhuis zoals coördinatoren van afdelingen en maatschappen en 
bestuursleden van medische staven en werkeenheden in het ziekenhuis 

(g) specialisten werkzaam in academische ziekenhuizen 
(h) specialisten werkzaam in ziekenhuizen met een christelijke signatuur 

Hier voegen zich vanwege het sterke effect op de betrokkenheid bij de organisatie nog 
bij de: 
(i) specialisten werkzaam in ziekenhuizen met veel (waargenomen) invloed 

van de specialisten op het bestuur en beleid van het ziekenhuis 

Indirecte invloed 
Kijken wij naar de invloed van de achtergrondkenmerken op het onderschrijven door de 
specialisten van de professionele autonomie en daarmee indirect naar de ondersteuning 
door de specialisten van de organisatierol en managementrol, dan blijkt dat specialisten 
van middelbare leeftijd (46-50 jaar), met een linkse politieke voorkeur, een zwakke 
intrinsieke arbeidsmotivatie en een geringe tijdsbesteding aan de directe patiëntenzorg 
minder sterk op dit klassieke kenmerk en daarmee indirect sterker op de organisatie- en 
managementrol zijn gericht dan de specialisten van 56-64 jaar, met een rechtse 
politieke voorkeur, een sterke intrinsieke arbeidsmotivatie en een relatief grote 
tijdsbesteding aan de directe patiëntenzorg. Ook blijkt deze relatie op te gaan voor de 
specialisten werkzaam in dienstverband, in een intern specialisme en in een ziekenhuis 
met een decentrale beslissingsstructuur, in tegenstelling tot de specialisten werkzaam 
als vrijgevestigd beroepsbeoefenaar, in een ondersteunend specialisme en in een 
ziekenhuis met een meer centrale besluitvormingsstructuur. Wat betreft het 
professiekenmerk disponibiliteit blijken de oudere specialisten (56-64 jaar) met een 
sterke intrinsieke arbeidsmotivatie en werkzaam als vrijgevestigd beroepsbeoefenaar 
sterker het klassieke dienstverleningsideaal te ondersteunen dan de jonge specialisten 
(34-40 jaar), de specialisten werkzaam in dienstverband en de specialisten met een 
geringe motivatie voor de intrinsieke aspecten van het werk. Deze op de beroepsrol van 
invloed zijnde kenmerken oefenen een indirecte invloed op het draagvlak voor integratie 
van de specialisten in de organisatie uit en zijn vanwege dit niet-directe effect minder 
effectief dan de rechtstreeks op de betrokkenheid bij de organisatie en managementam-
bitie van invloed zijnde kenmerken. 

Wat betreft de differentiële verklaringskracht van de achtergrondkenmerken constateren 
wij dat de binding van de specialisten aan de professionele ideologie vooral wordt 
beïnvloed door persoonsgebonden en beroepsgebonden kenmerken. Negen van de tien 
kenmerken die deze roloriëntaties beïnvloeden komen uit deze categorieën. Wat betreft 
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de invloed van de achtergrondkenmerken op de ambitie voor een managementtaak van 
de specialisten zijn het vooral de beroepsgebonden kenmerken die met deze grootheid 
blijken samen te hangen. De beïnvloeding van de betrokkenheid van de specialisten op 
de organisatie in het algemeen kent opvallend weinig significante verbanden. 

Kijken wij naar de combinaties van typen achtergrondkenmerken en roloriëntaties dan 
valt het geringe aantal achtergrondkenmerken op dat direct op de betrokkenheid bij de 
organisatie van invloed is, en het relatief grote aantal dat de ambitie voor een 
managementtaak beïnvloedt. Hoewel er in het algemeen een positieve relatie tussen de 
organisationele betrokkenheid van de specialisten en de oriëntatie op een 
managementtaak bestaat, zijn er weinig persoonsgebonden, beroepsgebonden en 
ziekenhuisgebonden kenmerken in het model die deze relatie stimuleren. Alleen de 
mate van bestuurlijke invloed van de specialisten in het ziekenhuis en de mate van 
tijdsbesteding aan overleg bevorderen direct de betrokkenheid bij de organisatie in het 
algemeen en bijgevolg ook de oriëntatie van de specialisten op een managementtaak. 
Daarentegen zijn er juist relatief veel achtergrondkenmerken direct van invloed op de 
ambitie voor een managementtaak. Deze resultaten duiden erop dat de betrokkenheid 
van de specialisten bij de organisatie in het algemeen andere motieven en factoren kent 
dan de oriëntatie van specialisten op een managementcarrière in de organisatie. 

Opvallend aan de combinatie van verbanden is voorts dat jonge specialisten (41-45 
jaar), specialisten werkzaam in een ondersteunend specialisme en specialisten die 
vrijgevestigd zijn een sterke binding aan de professionele autonomie combineren met 
een sterke ambitie voor een taak in het management. Bij deze specialisten gaat een 
oriëntatie op de klassieke ideologie samen met een oriëntatie op het management van 
de organisatie. Bovendien geldt voor de ondersteunende en vrijgevestigde specialisten 
dat aan deze managementoriëntatie niet een sterke gerichtheid op het beleid van de 
organisatie, loyaliteit aan de organisatie, vertrouwen in het management en sociaal-
emotionele binding aan het ziekenhuis voorafgaat. Mogelijk dat strategische motieven 
hier voor de specialisten een rol in spelen: door een managementtaak in de organisatie 
op zich te nemen kan de afhankelijkheid van de organisatie worden gereduceerd en 
ontstaat de mogelijkheid schaarse bronnen voor de beroepsgroep veilig te stellen. 

Samenvattend kunnen wij wat deze resultaten betreft stellen dat de centrale 
vraagstelling van het onderzoek gedifferentieerd in het onderzoek wordt beantwoord: het 
draagvlak voor integratie in de organisatie onder medisch specialisten in algemene en 
academische ziekenhuizen in Nederland bestaat bezien vanuit de professionele 
autonomie uit specialisten met in het algemeen andere kenmerken dan bezien vanuit 
het professionele kenmerk disponibiliteit, en dit draagvlak bestaat in het algemeen 
weer uit specialisten met andere kenmerken dan het draagvlak bezien vanuit de 
betrokkenheid van de specialisten bij de organisatie en de ambitie voor een 
managementtaak. Dit roept de vraag op naar de betekenis van het onderzoeksmodel. 
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8.5 Theoretisch model 

De empirische houdbaarheid van het theoretisch model hebben wij onderzocht met 
behulp van een Lisrelmodel (covariantie-stnictuurmodel). De parameters van het model 
laten zien dat de 'fit' of goedpassendheid van het model goed is: de steekproef-
covariantiematrix kan goed door het model worden gereproduceerd en de varianties en 
covarianties zijn terug te voeren op de in het model veronderstelde causale relaties. Het 
model kent dus een grote mate van waarschijnlijkheid om in werkelijkheid voor te 
komen. Uit de analyses blijkt verder dat de verklarende werking van het model klein is. 
Met name de indicator die het klassieke dienstverleningsideaal meet, wordt in geringe 
mate door de opgenomen variabelen verklaard en van de antecedenten zijn het 
voornamelijk de werkvorm die voor het kenmerk professionele autonomie, de mate van 
bestuurlijke invloed die voor de betrokkenheid van de specialisten bij de organisatie en 
het achtergrondkenmerk (extra) functie of taak in de organisatie die voor de ambitie van 
de specialisten voor een managementtaak een redelijk grote mate van verklaring bieden. 
Voor de andere opgenomen achtergrondkenmerken is dit minder het geval. 

Gelet op het feit dat de goedpassendheid van het model goed is en op het feit dat er naar 
de integratie van medisch specialisten in de organisatie nog weinig en met dit model 
nog niet eerder onderzoek is gedaan, bevelen wij voorlopig aan de structuur van het 
model te handhaven en te zoeken naar aanvullende of vervangende (achtergrondden-
merken. Ontwikkelingen beschreven in het theoretisch hoofdstuk over de medische 
professie, zoals de potentiële stratificering van de beroepsgroep en verschuivingen in de 
institutionele functie en status van de professie als gevolg van de incorporering van 
een meer bedrijfsmatige ideologie, bieden hiervoor aanwijzingen. Maar ook de in ons 
onderzoek geconstateerde differentiatie in het beroepsbeeld en de roloriëntatiepatronen 
van de specialisten wijzen erop dat het wellicht zinvol is te zoeken in de richting van 
de carrière-oriëntaties van de specialisten. Variabelen als een carrière-oriëntatie gericht 
op het professionele kennis- en vaardigheidsdomein, op persoonlijke professionele 
doelen, op samenwerking in de organisatie en een carrière-oriëntatie gericht op het 
vervullen van een functie in de organisatie zouden hierin een rol kunnen spelen. 
Hierbij moet ook gedacht worden aan het cairière-facilitatiepatroon van de organisatie, 
zoals de doelcongruentie tussen professie en organisatie, het stimuleren van 
professionele normen en waarden en professioneel gedrag en het bieden van 
mogelijkheden om vooruit te komen in zowel de professie als de organisatie. En ook 
het carrière-facilitatiepatroon van de professie komt hierbij in beeld. Daarnaast verdient 
het aanbeveling ook externe factoren als economische, financiële en juridische 
condities en verplichtingen en familieomstandigheden en familieverplichtingen in het 
model op te nemen, en rekening te houden met de mogelijkheid dat professionals aan 
de organisatie meer instrumenteel gebonden kunnen zijn en aan de functie of positie 
meer sociaal-emotioneel (Mathieu & Zajac 1990). 
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Wat betreft de antecedenten van het model wijzen Allen & Meyer (1990) en Mathieu & 
Zajac (1990) erop dat conform de instrumentele benadering overwegingen van kosten 
en baten ten grondslag kunnen liggen aan de betrokkenheid van professionals bij de 
organisatie. Hierbij moet gedacht worden aan kosten als het inleveren van economische 
of juridische of beroepsinhoudelijke autonomie en het vergroten van afhankelijkheid 
van de organisatie, en aan baten als mogelijkheden tot persoonlijke ontplooiing en 
verwerving van contacten en mogelijkheden tot het maken van carrière in de 
organisatie. Een andere invalshoek voor het zoeken naar antecedenten is dat houdingen 
zoals die van betrokkenheid bij de organisatie, uitdrukkingen zijn van meer algemene 
werkhoudingen. Volgens Mathieu & Zajac zijn bepaalde typen werknemers meer bij 
organisaties betrokken die hen bepaalde typen mogelijkheden of voordelen bieden 
(uitdagend werk, goed pensioen). Conform de attitude-gedragstheorie van Fishbein & 
Ajzen (1991, 1975) verwachten deze auteurs dat werkhoudingen het resultaat zijn van 
individuele opvattingen over en percepties (reasoned actions) van de werkomgeving. 
Gecombineerd met de mogelijkheid om te handelen en de daaraan gekoppelde 
overtuigingen zouden deze werkhoudingen de directe antecedenten van gedrag zijn. Ook 
merken zij zoals eerder aangegeven op dat het mogelijk is dat een gerichtheid van 
professionals op de organisatie en een gerichtheid op de professie van deze 
beroepsbeoefenaren beide specifieke aspecten zijn van meer algemene affectieve reacties 
op werksituaties. Zij bevelen daarom aan onderzoek te doen naar de wijze waarop de 
invloed van antecedenten verschilt naar type werksituatie en type werknemer. 

De bevindingen uit ons onderzoek dat er weinig achtergrondfactoren van invloed zijn 
op de betrokkenheid van de specialisten bij de organisatie in het algemeen sluiten aan 
bij de opmerkingen van sommige auteurs dat er waarschijnlijk in het algemeen zwakke 
correlaties bestaan tussen organisatiekenmerken en de houding van professionals in 
organisaties. Zeer informatief in dit opzicht is ook onze bevinding uit de multiniveau 
analyse dat het ziekenhuis als sociaal-structurele en sociaal-culturele eenheid geen 
significante invloed op de door ons onderzochte opvattingen van de specialisten binnen 
de ziekenhuizen heeft. Dat wil zeggen dat de opvattingen van specialisten over 
bijvoorbeeld loyaliteit aan de organisatie individuele (beroepsbepaalde) opvattingen zijn 
en niet voortkomen uit het feit dat specialisten werken in een 'loyaal ziekenhuis', dat 
wil zeggen een ziekenhuis dat loyaliteit voor alle geledingen in de organisatie hoog in 
het vaandel heeft staan. Decotiis & Summers ( 1987) wijzen er in dit verband op dat het 
mogelijk is dat niet zozeer de structurele kenmerken van de organisatie zoals de 
omvang, de besluitvormingsstructuur en de invloedsstmctuur van belang zijn voor de 
gerichtheid op de organisatierol. Belangrijker volgens deze auteurs is de perceptie van 
deze structurele karakteristieken. Niet zozeer het feit dat de organisatie groot of 
gecentraliseerd is maar het feit dat leden de organisatie als groot of gecentraliseerd 
ervaren bepaalt de houding naar de organisatie. Deze ideeën worden wat betreft de 
perceptie van de invloedsstructuur bekrachtigd. De perceptie van de beslissingsstructuur 
heeft in ons onderzoek echter geen directe invloed op de oriëntatie van de specialisten 
op de organisatie en het management van het ziekenhuis. Dat de gerichtheid van 
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specialisten op de professierol vooral wordt beïnvloed door persoonsgebonden en aan de 
beroepspersoon gebonden kenmerken biedt verder steun aan de bewering van Wallace 
(1995) dat gepercipieerde kenmerken meer invloed hebben op de gerichtheid op de 
organisatie maar dat dit voor de oriëntatie op de professie niet het geval is. Hier blijken 
vooral individuele factoren zoals leeftijd, politieke voorkeur en intrinsieke 
arbeidsmotivatie, de meeste invloed te hebben. 

Dat individuele kenmerken in ons onderzoek met name invloed hebben op de 
professionele oriëntatie en weinig op de betrokkenheid van de specialisten bij de 
organisatie, kan wijzen op het feit dat individuele kenmerken als leeftijd, geslacht en 
arbeidsmotivatie door het individu bij zijn of haar intrede in de organisatie worden 
meegebracht dan wel onafhankelijk van de organisatie worden ontwikkeld. Hierdoor is 
het volgens Decotiis & Summers (1987) niet waarschijnlijk dat er tussen deze 
kenmerken en de oriëntatie op de organisatie een verband bestaat. Volgens deze auteurs 
zijn er echter ook persoonskenmerken die als een functie van het lidmaatschap van de 
organisatie worden verworven zoals werkervaring, werkvorm, tijdsbesteding in de 
organisatie en positie. Deze organisationeel gebaseerde persoonskenmerken zouden 
volgens deze auteurs sterker met de gerichtheid op de organisatie samenhangen dan de 
niet-organisationeel gebaseerde persoonsgebonden kenmerken. Deze ideeën vinden 
echter in ons onderzoek geen steun. Noch zuiver persoonsgebonden, noch 
organisationeel persoonsgebonden kenmerken hebben in onze studie een sterke relatie 
met de oriëntatie van de specialisten op de organisatierol. 

8.6 Integratie en adaptatie 

Bestaat er een draagvlak voor integratie in de organisatie onder medisch specialisten in 
algemene en academische ziekenhuizen in Nederland? Ons onderzoek wijst uit dat dit 
het geval is. Medisch specialisten blijken in sterke mate het beleid van het ziekenhuis 
te onderschrijven, in sterke mate sociaal-emotioneel aan de organisatie gebonden te zijn 
en in redelijk sterke mate de organisatie niet snel in te ruilen voor een positie elders. 
Ook ambieert ongeveer eenderde deel van de specialisten zeker een taak in het 
management van het ziekenhuis en staat ongeveer 30 procent hier niet onwelwillend 
tegenover. Eveneens wordt uit ons onderzoek duidelijk dat specialisten de klassieke 
professionele ideologie, waarvan de klassieke theorie veronderstelt dat deze negatief 
correleert met gedrag dat gunstig is voor de organisatie, niet sterk onderschrijven. Aan 
hét centrale kenmerk van professies, de professionele autonomie, hechten veel 
specialisten niet veel waarde en ook vormen de klassieke beroepswaarden autonomie, 
disponibiliteit en zelfregulatie geen homogeen geheel meer. Specialisten blijken 
daarvoor te verdeeld over de centrale beroepswaarden te denken. De heterogeniteit van 
het beroepsbeeld van de specialisten wordt verder versterkt door de bevinding dat de ene 
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beroepswaarde positief (disponibiliteit) en de andere beroepswaarde (autonomie) 
negatief met de betrokkenheid van de specialisten bij de organisatie samenhangt. 

Dat er onder medisch specialisten in algemene en academische ziekenhuizen in 
Nederland een draagvlak voor integratie is, wijzen ook de oriëntatiepatronen van de 
specialisten uit: de klassieke tegenstelling tussen professie en organisatie gaat maar 
voor een kleine groep van specialisten op (het klassieke type). Voor grote groepen van 
specialisten, met name wanneer wij kijken naar de professionele autonomie, geldt dat 
zij op een andere manier in de organisatie staan. Deze specialisten hebben een aan de 
conflictthese omgekeerde relatie met de organisatie (het nieuwe type) of staan naar 
beide roloriëntaties juist negatief of positief. En ook bezien vanuit het klassieke 
dienstverleningsideaal passen groepen specialisten hun beroepsrol aan de verwachtingen 
van de organisatie aan (meervoudig betrokkenheidstype). Gelet op deze bevindingen 
pleiten wij ervoor de klassieke conflictthese als heersend paradigma voor de relatie 
tussen medische professie en organisatie in te ruilen voor de adaptatiethese. In deze 
these staat niet de tegenstelling tussen professie en organisatie centraal maar de 
aanpassing van de professie aan de organisatie en omgekeerd. Een aanpassing waarbij 
volgens verschillende auteurs professionals hun werkomgeving zo kunnen inrichten dat 
zij controle over en, voor zover noodzakelijk, autonomie in het werk kunnen blijven 
behouden. 

Hoe lijken specialisten en organisatie zich aan elkaar aan te passen? Ruilen 
specialisten hun binding aan de professiewaarden in voor een betrokkenheid bij de 
organisatie of vindt er vooral een inpassing van de beroepsrol in de organisatierol of 
van de organisatierol in de beroepsrol plaats? Uit de analyse van de oriëntatiepatronen 
kunnen wij voorlopig afleiden dat specialisten hun betrokkenheid bij de professionele 
autonomie lijken in te ruilen voor een betrokkenheid bij de organisatie: de grootste 
groep van specialisten is sterk betrokken bij de organisatie in het algemeen zonder veel 
belang te hechten aan de autonomie in de beroepsuitoefening. Kijken wij naar dezelfde 
relatie voor het kenmerk disponibiliteit dan blijkt dit een kleinere groep van de 
specialisten te betreffen. Maar voor dit professiekenmerk geldt dat een sterke 
gerichtheid hierop bij een deel van de specialisten samengaat met een sterke 
betrokkenheid bij de organisatie en een sterke gerichtheid op een managementtaak. Het 
klassieke dienstverleningsideaal laat zich klaarblijkelijk beter met de rol van de 
specialisten in de organisatie verenigen dan de professionele autonomie. Hierbij moet 
worden opgemerkt dat er onder de specialisten ook een opvallend grote groep is die qua 
houding naar de organisatie en de professie een indifferente positie inneemt: eenderde 
tot eenvierde deel van de specialisten is noch sterk op autonomie en disponibiliteit 
georiënteerd, noch dat deze specialisten een sterke betrokkenheid bij de organisatie in 
het algemeen vertonen. 

219 



Op zowel de groep van specialisten die hun professierol willen inpassen als de groep 
van specialisten die hun gerichtheid op de professionele ideologie willen inruilen voor 
een grotere rol in de organisatie, kan de organisatie beleidsmatig inspelen. De eerste 
groep van specialisten bestaat uit de oudere specialisten (56-64 jaar), die in sterke mate 
het dienstverleningsideaal van de professie onderschrijven en vrijgevestigd werkzaam 
zijn. De tweede groep wordt gekenmerkt door specialisten van jongere leeftijd (34-45 
jaar), werkzaam in dienstverband in het ziekenhuis en een linkse politieke voorkeur. 
Daarnaast zijn dit ook de specialisten die relatief weinig tijd aan de directe zorg voor 
patiënten besteden. Beide groepen van specialisten zijn gebaat bij veel invloed van de 
specialisten op het bestuur en beleid, veel tijd die besteed kan worden aan overleg en 
afstemming in de organisatie en een decentrale besluitvormingsstructuur in het 
ziekenhuis. Maar ook een sterkere betrokkenheid bij de ontwikkeling en uitvoering van 
het beleid werkt, via bijvoorbeeld een sterkere sociaal-emotionele binding of een groter 
vertrouwen van de specialisten in het management, (indirect) stimulerend op de 
oriëntatie van deze specialisten op de organisatierol. Een groot deel van deze groep 
(40%) is tevens gediend met de mogelijkheid van een managementcarrière in de 
organisatie. Maar ook de mogelijkheid van een carrière in de professie werkt voor deze, 
en overigens ook voor de andere, specialisten versterkend op een houding van 
betrokkenheid bij de organisatie. De organisatie kan hierop inspelen door het 
stimuleren van of bieden van mogelijkheden voor een persoonlijke carrière in de 
professie, een carrière gericht op de professionele status van de organisatie, op 
samenwerking met collega's in de organisatie of, zoals eerder vermeld, een carrière met 
het accent op het vergroten van het professionele kennisdomein. Hierdoor wordt 
indirect, via een betere doelafstemming tussen professie en organisatie, de 
betrokkenheid bij de organisatie bevorderd. 

Een andere groep van specialisten die de mogelijkheid van een carrière in het 
management wenst is die van de jonge mannelijke specialisten (34-40 jaar) die een 
organisatorische (extra) taak of functie in de organisatie uitoefenen en werkzaam zijn in 
de academische ziekenhuizen. Deze groep van specialisten ambieert wel in sterke mate 
een carrière in het management maar veel van deze specialisten voelen zich niet sterk 
bij de organisatie betrokken. Voor deze groep van specialisten, evenals ook voor de 
grote groep van 'niet-betrokkenen', de specialisten die zich noch betrokken voelen bij 
de organisatie, noch een taak in het management ambiëren, biedt het mechanisme van 
behavioral feedback goede kansen (Tuma & Grimes 1981); naast de mechanismen van 
het bevorderen van de betrokkenheid bij het beleid, de versterking van bestuurlijke 
invloed en de tijdsbesteding aan overleg in de organisatie, de decentralisatie van de 
beslissingsstructuur, het bevorderen van een dienstverband en de stimulatie van de 
professionele en organisatorische carrière. Behavorial feedback is een mechanisme dat 
ervan uitgaat dat het gedrag van professionals te beïnvloeden is door gedragsterugkop
peling: door bepaald gedrag te stimuleren worden organisatieleden aangezet een 
bepaalde houding te vertonen. Zo kan de organisatie die belang hecht aan professionele 
vaardigheden van haar werknemers geld en tijd vrij maken voor scholing en bijscholing 
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en daarmee de binding aan de professie én de organisatie versterken. Of wanneer de 
organisatie veel waarde hecht aan betrokkenheid van specialisten bij de financiële 
doelen of het personele beleid van de organisatie, kan deze houding door de organisatie 
worden gestimuleerd door specialisten daar meer verantwoordelijkheid in te geven. 
Door deze verantwoordelijkheid te aanvaarden binden specialisten zich aan deze 
handeling. Zij kennen zichzelf als het ware een houding van betrokkenheid toe nadat zij 
openlijk het rolgedrag hebben laten zien. Ons onderzoek wijst uit dat in deze zin de 
motivatie van de specialisten voor een rol in de organisatie en een taak in het 
management kan worden bevorderd door specialisten meer tijd aan overleg en 
afstemming in de organisatie te laten besteden, een (extra) organisatorische taak of 
functie in het ziekenhuis te geven en bestuurlijke invloed op of verantwoordelijkheid 
voor bijvoorbeeld een beleidsgebied te geven. 

Daarnaast stelt ook het mechanisme van selectie de organisatie in staat de 
betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid van de specialisten bij de organisatie te 
bevorderen. Afhankelijk van het belang dat wordt gehecht aan bepaalde kenmerken en 
afhankelijk van de mogelijkheden selecteert een organisatie specialisten bij entree in de 
organisatie op potentiële eigenschappen voor bijvoorbeeld samenwerking of 
gevoeligheid voor autonomie of de bereidheid organisatorische verantwoordelijkheid op 
zich te nemen. Dit mechanisme werkt vooral op de langere termijn en vereist veel 
vertrouwen van en een goede samenwerking met de specialisten. 

8.7 Toekomst 

Ten slotte de toekomst. Treedt er door de ontwikkelingen van de laatste decennia een 
deprofessionalisering of eventueel een proletarisering van de professie op? Is de positie 
van specialisten in de organisatie in status gedaald en verworden tot die van gewone 
werknemer? Het antwoord hierop is afhankelijk van de visie op de rol en positie van de 
professie en wat als sleutelmechanisme voor deze rol en positie wordt gezien. Volgens 
Freidson is de status van de medische professie vooral afhankelijk van het behoud van 
de beroepsinhoudelijke autonomie en minder van het behoud van economische en 
juridische autonomie. Zoals uit de beleidscontext naar voren komt, heeft de professie 
de laatste decennia op economisch en juridisch terrein autonomie ingeleverd maar is de 
beroepsinhoudelijke autonomie van de specialisten, hoewel ingeperkt door financiële 
kaders, nog steeds groot. In dit opzicht is het opvallend dat ruim tweederde deel van de 
specialisten aangeeft geen groot belang te hechten aan de professionele autonomie 
terwijl de roep om het behoud van de autonomie in de literatuur en de media relatief 
groot is. Deze tegenstelling geeft steun aan het idee van bepaalde auteurs dat 
professiekenmerken de door de professie zelf uitgedragen middelen tot het behoud van 
een speciale positie zijn. Daarnaast is de laatste jaren ook een van de belangrijkste 
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pijlers onder een eventuele proletarisering van de professie, en volgens sommige 
auteurs dé belangrijkste factor voor de professionele positie, weggevallen. Door de 
verbetering van de arbeidsmarktpositie van de specialisten lijkt een mogelijke 
verwording van de status van de specialisten tot gewone werknemer verder weg dan 
voorheen. 

Wel kunnen wij stellen dat de externe controle op de professie is toegenomen en de 
beroepsuitoefening en positie van de specialisten in de organisatie rationaliseert en 
bureaucratiseert, dat wil zeggen onderhevig is aan criteria van effectiviteit en efficiency 
en aan principes als formalisering en hiërarchisering. De professie raakt in toenemende 
mate in de organisatie ingebed en de incorporering van de professie krijgt ook in de 
wetgeving zijn beslag. De verdere ontwikkeling van de professie is vooral afhankelijk 
van de wijze waarop de professie met deze veranderingen omgaat. Hierbij spelen ons 
inziens twee aspecten een belangrijke rol. Zoals in de beleidscontext is gesignaleerd 
lijkt de heersende maatschappelijke ideologie de laatste decennia veranderingen te 
ondergaan in de richting van een meer bedrijfsmatig normen- en waardenstelsel. De rol 
en status van de medische professie zijn echter nog gebaseerd op de oude ideologie uit 
het begin van deze eeuw en de daarbij behorende reproductie van de maatschappelijke 
verhoudingen. Dit ideeënstelsel boet echter de laatste jaren aan belang in en daarmee 
ook de functie die de professie als drager van de (klasse) verhoudingen daarin heeft. 
Veel van de toekomstige status van de medische professie zal dan ook afhangen van de 
mate waarin de professie erin slaagt de ideeën van de nieuwe ideologie in haar 
beroepsuitoefening in te passen en van de mate waarin ze haar reproductieve functie in 
de maatschappij (weer) vervult. Wil de professie haar speciale positie in de 
maatschappij en arbeidsdeling behouden dan is dit een basisvoorwaarde. Dit betekent 
dat de professie criteria als effectiviteit en efficiency in de beroepsuitoefening zal 
moeten inbouwen, evenals nonnen als samenwerking en organisatorische kwaliteit van 
het handelen. Ook in de individuele beslissingen van de specialisten. Dit houdt ook in 
dat een van de pijlers van de klassieke ideologie van de professie, dat individuele artsen 
op een vrij individuele manier individuele beslissingen voor individuele patiënten 
nemen, opnieuw gestalte zal moeten krijgen. Meer collectieve afwegingen (op basis 
van een medisch beleid) voor groepen patiënten zullen in de behandeling betrokken 
moeten worden, evenals procedures voor de waarborging van de organisatorische 
kwaliteit van de medische dienstverlening. Ontwikkelingen als een gezamenlijk 
medisch beleid, programma's ter bevordering van doelmatig handelen en stafitnaatschap-
pen wijzen hier al op. 

Het andere aspect aan de toekomstige rol en positie van de professie is de incorporering 
van de professie in de organisatie en de segmentering, en mogelijke stratificering, die 
hiermee gepaard gaan. De medische professie vertoont volgens een groot aantal auteurs 
tekenen van een opdeling; een opdeling in een groep die de standaarden voor de 
beroepsuitoefening vaststelt, de kenniselite, een groep die de organisatorische regels en 
mogelijkheden meebepaalt, de managementelite of bestuurlijke elite, en een grote 
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groep van specialisten die de regels van de élites uitvoert. De élites behouden volgens 
de voorspelling de oude hoge status van de professie en de niet-elite schuift qua status 
op in de richting van die van ingenieurs. Dit betekent voor deze laatste groep van 
medici een beroepsuitoefening met een vrij hoog aanzien, goede carrièrekansen, een 
goede betaling maar in een minder autonome positie. Stratificering en daarmee 
statusdifferentiatie biedt de professie in een bureaucratische context de mogelijkheid 
zelf de standaarden voor de beroepsuitoefening, op zowel inhoudelijk als or
ganisatorisch gebied, te blijven bepalen en de autonomie en de vooraanstaande rol en 
positie van de beroepsgroep als geheel veilig te stellen. Een belangrijke vooronderstel
ling bij deze gedachtegang is dat de elites hierbij handelen in het belang van de 
professie als geheel. De vraag is echter, en dat geldt vooral voor de managementelite 
zoals uit onderzoek van Montgomery (1992) blijkt, of de elites vanwege hun andere 
taak en andere inbedding van hun taak in de organisatie niet van de grote groep van 
specialisten afdrijven en een soort herprofessionalisering ondergaan: met een 
kenniselite in een vernieuwde hoge status en een managementelite die meer bij de 
organisatie dan bij de professie is betrokken. Met name bij de groep van jonge 
(mannelijke) specialisten, de groep die in ons onderzoek vooral een managementtaak 
ambieert, en die minder de socialisatie van de beroepsgroep heeft ondergaan, is dit 
gevaar niet ondenkbeeldig. Een ander potentieel gevaar aan deze ontwikkeling is dat 
hierdoor de conflictthese weer de organisatie wordt binnengehaald; nu binnen de 
beroepsgroep zelf, met de medici-managers als verdedigers van de belangen van de 
organisatie en de andere specialisten als vertegenwoordigers van de belangen van de 
professie. Veel van de toekomstige status van de professie zal dan ook afhangen van 
ontwikkelingen op deze gebieden. 

Onafhankelijk van wat de toekomst de professie biedt, kunnen wij samenvattend 
stellen dat er anno 1994/1995 een draagvlak voor integratie in de organisatie onder 
medisch specialisten in algemene en academische ziekenhuizen in Nederland aanwezig 
is waarop bij zorgvuldig beleid en rekening houdend met de belangrijkste resultaten 
van dit onderzoek in de volgende fasen van de beleidscyclus een appèl kan worden 
gedaan. Hoe dat draagvlak er in de toekomst uit zal gaan zien is zeker de inspanning 
van verder onderzoek waard. 
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Summary 

Differentiation & Adaptation 

The basis for organizational integration among medical specialists in general 
and academic hospitals in the Netherlands 

Introduction and research questions 

In this study, we seek to gain insight into the support that Dutch medical specialists 
who practice in general and academic hospitals offer for organizational integration. Our 
research was inspired by a development that has taken place throughout the hospital 
sector since the begin-1990s: specialists are now expected to be more involved in the 
organization of hospitals and to share more of its responsibilities. The goal of our 
study is to describe the manner in which specialists respond to these questions. In 
particular, we seek to gain insight into the way in which specialists orient themselves 
toward their new organizational and managerial roles, and into the question which 
specialists have the potential to become participants in the organization's thinking and 
decision-making process. Our central research questions are: what is the basis for 
organizational integration among medical specialists in general and academic hospitals 
in the Netherlands, and what factors influence this basis? More specifically, we ask: to 
what extent are medical specialists attached to their role as clinicians, to what extent 
do they feel involved in the organization of the hospital and do they aspire to become 
managers, and what antecedents and determinants shape these role orientations? 

Research design 

How do we do this? First, we position our research questions within the context of 
Dutch public policy, the hospitals' policy, and the sociology of professions. The 
bureaucratization and specialization of the medical profession, the changing structure 
of hospital funding, the increasing mutual dependence between hospitals and 
specialists, and the segmentation of the occupational group are all important 
developments. To illuminate the basis for organizational integration among the 
specialists, we make use of theories of professional role orientations, in particular, of 
Tuma and Grimes' (1981) multidimensional model. We supplement the dimensions 
that these authors distinguish with findings from organizational commitment theory 
and from the practice of management participation in hospitals in the Netherlands. We 
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bring together these dimensions and findings in theoretical concepts that support the 
goal of our research, and that express the relationship between the clinical and 
organizational roles of the specialists. 

After a first analysis of our results, we re-conceptualize the professional orientation of 
the specialists as their commitment to the professional ideology, more specifically as 
their support for professional autonomy and the classical ideal of subservience to the 
patient. Autonomy is the most central characteristic of professions. Subservience or 
availability to the patient is the oldest characteristic and an important factor in 
legitimizing the profession. We re-conceptualize the engagement of specialists in the 
organization and their faith in its management as one variable: the organizational 
involvement in general, because of the strong correlations between these variables. 
This variable consists of specialists' agreement with the hospital's policies, their 
loyalty to the hospital, their social and emotional commitment to it, and their trust in 
its management. A third variable in our theoretical model is the concept orientation 
toward managerial responsibilities. Using a bivariate regression analysis, we explore 
the social factors that shape medical specialists' role orientations. With an integral 
model (Lisrel), we test the linearity of the role orientations. 

Three recommendations derived from existing theories (Tuma &Grimes 1981, Grimes 
& Berger 1970) guided the development of our model. First is the advice to apply 
more structure to the dimensions and concepts of the construct "role orientations". 
Second is the recommendation to include in the sample only objects with the same 
manifest role. And the third recommendation is to identify not only the dimensions of 
professionals' role orientations but also which professionals occupy an exceptional 
position with regard to these dimensions. The basis for the hypothetical relations of 
our model was the classical conflict thesis. This thesis assumes that the orientation of 
professionals to the profession cannot coexist with or stands in a strained relation to 
their involvement in the (bureaucratic) organization. Assumptions derived from 
commitment theory structured the way we conceptualized the relationship between 
specialists' organizational involvement and their ambition to assume a task in 
management; in this people's attitudes precede both their behavior and their behavioral 
intentions. 

Data collection 

The data we use for this research was collected through large-scale field investigation 
conducted in 1994/1995 among 780 medical specialists in 70 hospitals in the 
Netherlands. The specialists belong to the surgical, supportive and internal class of 
specialism. The hpspitals are subdivided into small general-, large general-, top 
clinical general- and academic hospitals. Out of the hospitals we drew a random 
stratified sample of specialists to whom we sent a survey. The net response rafe was 
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62.1 percent, rendering 484 respondents. Since the net sample over- and under-
represented in both directions of stratification we applied weights to correct for these 
imbalances. Analysis of the data with regard to the possibility of multilevel influence 
proves that there is no statistical dependency on the lowest level, the level of the 
specialists. The auto-correlation of the model's dependent variables is small and there 
is no significant difference between the model with and the model without between-
hospital-variance. 

The results 

First analysis 
The results of the first analyses indicate that specialists in concern to the classical 
values of the profession have become a less homogeneous group. For that specialist 
think to different about the professional values of autonomy, subservience to the 
patient, self-regulation, egalitarianism and anti-formalization. These results contrast 
with earlier research (1983 Boerma & Tijssen) which found a strong relationship 
between the classical professional values among Dutch specialists. Striking is the 
fourth place of autonomy in the ranking of the values; only one-third of the specialist 
strongly support this central characteristic, while a large group takes a neutral position 
on this aspect. In our data, one can further partly discern the dimensions Tuma and 
Grimes' distinguish in their multidimensional model, and partly one cannot. Our data 
shows that career orientation, normative orientation to the organization, and 
orientation toward one's role as professional are each distinct variables. Loyalty to the 
organization and subscribing to its policy are not independent from one another in our 
data, as Tuma and Grimes assume they would be. These supposed separate dimensions 
are in fact so strongly correlated that they refer to the same underlying concept. 
Notably in our data is moreover the strong correlation between subscribing to hospital 
policy, trusting management, and being socially and emotional committed to the 
hospital. 

Patterns of Orientation 
Before conducting a multiple analysis, we used a configuration frequency analysis to 
see whether certain combinations of specialists' role orientations were more common 
than others (Krauth & Lienert 1973). We looked at whether the relationship between 
orientation toward classical professional values (autonomy and subservience to the 
patient), orientation toward the organization in general and toward managerial 
responsibilites in particular, was so strong that one could speak of a type or an anti
type of specialist. Analyzing each professional characteristic separately, a differentiated 
picture emerges. Both the quadruple and octuple typology constructions render types 
and anti-types. With regard to autonomy, two heterogeneous combinations are 
common: the the classical type and the new type of specialist. The classical type (22 
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percent) is the specialist who regards autonomy of utmost importance in practicing the 
profession and who, following the classical assumption, combines this value with a 
weak involvement in the hospital's organization. The triple analysis shows that this 
group of specialists includes a particular subset, namely, those who also have little or 
no ambition to assume a management position (18 percent). We call the latter the real 
classical specialist. The new type of specialist (38 percent) is characterized by a 
reversed orientation: to these specialists, autonomy in the exercise of one's profession 
is not very important whereas performing an organizational role is. This group shows 
that the classical assumption no longer applies to a notable part of the specialists. Of 
this group, 38 percent is also strongly oriented toward management positions; this is 
15 percent of the total amount of the specialists. These are the so-called multiple new 
types. They constitute the vanguard of specialists who are assuming new professional 
and organizational roles. Those specialists who have homogeneous patterns of 
orientation, that is, either they are weakly oriented toward autonomy and organization 
(30 percent) or they are strongly oriented toward both orientations (10 percent) appaers 
to be the anti-types. While these combinations are more common than they would be 
if the distribution were random, they are less frequent than one would expect. The 
largest of these two groups, the so-called indifferent specialists, attaches little 
importance to autonomy, supposedly a central characteristic of professionals. When 
added to the large group (38 percent), whose orientation runs counter to the classical 
assumption, namely, the new specialists, we see that the importance of autonomy in 
the exercise of one's profession is not strong among specialists. These findings seem 
to confirm the argument that the apparent importance of autonomy among 
professionals is strategically motivated. 

With regard to subservience to the patient, the relationships are organized differently. 
The analysis does not demonstrate types or anti-types in how specialists' attitudes 
toward being in service combine with their organizational orientation. For the triple 
analysis this is the case. Apparently, managerial ambitions is a key factor in 
discerning the relationship between the subservience of specialists and their orientation 
toward the organization. Again, we find a real classical specialist (24 percent). These 
specialists strongly support the old subservience's ideal but they are not strongly 
involved in the organization, nor do they have strong ambitions to assume managerial 
responsibilities. Another type of specialist displays multiple engagements: these 
specialists simultaneously regard the subservience to the patient as highly important 
in exercising their profession, are strongly oriented toward organizational role, and 
strongly aspire to become managers (12 percent) too. Contrary to the conflict thesis, a 
group of specialists combines the ideal of subservience with a strong involvement in 
the hospital an a strong ambition for a managerial task. Thus ~ in this regard ~ these 
specialists refute the classical hypothesis. Yet, since a fairly large group of-specialists 
(24 percent) does confirm the expected opposition between organization and profession 
on this point, by and large, our findings with regard to 'subservience to the patient' 
support the classical theory. 
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Multiple analysis 
In developing the theoretical model, we formulated hypotheses regarding the 
relationship between role orientations and regarding the relationship between 
specialists' background characteristics and their role orientations. Our goal in 
formulating these hypotheses is to gain insight into the manner in which specialists 
orient themselves toward their clinical and organizational roles, and toward their role as 
managers, as well as to gain insight into the relationship between these orientations. 
Another goal is to get an idea of which specialists want to participate into the 
organization and which ones are potential managers. 

Relationships between the role orientations of specialists 
With regard to autonomy, our research supports the first central hypothesis of our 
study: specialists who strongly subscribe to the classical professional value of 
autonomy are not strongly oriented toward an organizational role in general, nor 
do they strongly aspire a managerial task within the organization. When all other 
relevant factors are held constant, a strong attachment to professional autonomy thus 
causes a weak involvement in the hospital organization and a weak orientation toward 
managerial responsibilities. Keeping in mind that the largest group of specialists is 
characterized by a weak attachment to professional autonomy, we also formulate the 
reciprocal relationship: specialists who offer only weak support to the classical 
professional value of autonomy prove generally to be strongly oriented toward an 
organizational role and also strongly aspire managanal responsibilities in the 
hospital. 

Generally, however, embracing the classical ideal of being subservient to the patient 
does not conflict with being oriented toward an organizational role or managerial 
responsibilities within the hospital. In other words with the classical theory does not 
apply to specialists who are characterized by a strong attachment to the ideal of 
subservience. This group of specialists thus does not confirm the first central 
hypothesis which assumes a negative relationship between clinical and organizational 
orientation of specialists. Specialists who strongly subscribe to the value of being 
subservient to the patient prove to also be strongly involved in the organization in 
general. Consequently, these specialists have greater ambitions to take on a 
managerial task in the hospital. 

The results of the multiple analysis regarding the central hypothesis confirm the 
heterogeneousity of the specialists in their conceptions about professional values and 
in their orientation toward the hospital's organization. 

Our second hypothesis expresses our expectation that the stronger specialists orient 
themselves toward an organizational role in general, the stronger they aspire to take on 
a managerial task. Our research shows that the involvement of specialists in the 
organization has a direct positive effect on their ambitions to become managers. In 
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other words, the findings of the research support our second hypothesis. The more 
involved specialists are in the organization of the hospital in general, the more 
strongly they orient themselves toward a managerial task within the hospital. This 
result means that strengthening the involvement of specialists in the hospital's 
organization in general will promote their participation in management. 

The influence of background characteristics: the support for integration 
Our multivariate analysis has also illuminated the basis for organizational integration 
of specialists. The research shows that certain groups of specialists are more likely to 
support the hospital's organization. These groups are: (a) middle-aged specialists (46 
and 50 years), followed by a slightly younger group of 41 to 45-year-olds; (b) 
specialists who spend a lot of time consulting with nurses, managers, and others in 
the organization; (c) specialists who work in hospitals where specialists have a lot of 
(perceived) influence on the administration and policy of the hospital. 

Our study also shows that potential managers among specialists are most likely: (a) 
young specialists (34-40 and 41-46 years of age); (b) male specialists; (c) specialists 
who spend much time consulting with colleagues, nurses, and others within the 
hospital; (d) specialists with supporting specializations such as anesthesiology and 
radiology; (e) specialists in a private practice setting in the hospital; (f) specialists 
who have an (extra) organizational task in the hospital such as co-ordinators of 
departments and medical partnerships and directors of medical staffs and units in the 
hospital; (g) specialists who work in academic hospitals; (h) specialists active in 
hospitals with a christian signature. One factor must be added because of its strong 
effect on specialists' involvement with the organization: (i) specialists active in 
hospitals where specialists have a lot of (perceived) influence on the administration and 
policy of the hospital 

When we look at the background characteristics that influence specialists' role 
orientations, then we see that few of these characteristics have a direct influence on 
their involvement with the hospital and that quite a number influence their ambition 
to assume management responsibilities. Even though generally, (here is a positive 
relationship between organizational involvement and managerial aspirations, our 
model contains few personal, occupational, and hospital characteristics that simulate 
this relationship. Only the degree to which specialists influence hospital policy and 
the degree to which they spend time to consultation and attunement directly affect their 
involvement with the hospital in general and in consequence also their managerial 
ambitions in particular. On the contrary there are a lot of characteristics that directly 
influence the ambition for a managerial task. These results suggest that the 
motivations and factors that shape specialists' involvement with the hospital differ 
from those that shape their managerial aspirations. 
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The theoretical model 
The parameters of our model show that the model has a good fit: the model reproduces 
the sample-covariance matrix well, and the variances and co-variances can be attributed 
to the causal relationships the model assumes. There is a great likelihood that the 
model occurs in reality. However, the analyses show that the model has little 
explanatory power. The model's variables are particularly weak in explaining the 
indicator of the classical ideal of subservience. Moreover, form of work, degree of 
(perceived) influence on administration and policy, and the characteristic assuming an 
(additional) organizational task are relatively good at explaining specialists' support for 
autonomy, their involvement with the organization, and their managerial ambitions 
respectively. This is less the case for the other antecedents included. 

Conclusions 

Integration and differentiation 
Do medical specialists who work in general and academic hospitals in the Netherlands 
provide support for organizational integration? Our research proves that this is indeed 
the case. Medical specialists strongly support hospital policy, they have strong social 
and emotional ties to the hospital where they work, and they are not swiftly inclined 
to seek a position elsewhere. Moreover, a third of specialists would certainly like to 
assume managerial responsibilities and about 30 percent is not opposed to doing so. 
Our research also shows that specialists are not as likely to subscribe to the classic 
professional ideology, an ideology which, according to the classical theory, is 
negatively correlated with behavior that supports the hospital's organization. 
Specialists are not strongly attached to the central characteristic of professions, 
namely, professional autonomy. Also, the classical professional values of autonomy, 
subservience to the patient, and self-regulation no longer constitute a homogeneous 
factor. For that there is to much division among specialist about these values. The 
notion that specialists' image of their profession is heterogeneous is further confirmed 
by our finding that the ideal of subservience to the patient is positively, and the ideal 
of autonomy negatively, correlated with organizational involvement of specialists. 

Integration and adaptation 
Specialists' patterns of role orientation also show that they support organizational 
integration: the classic opposition between profession and organization only applies to 
a small group of specialists (the classical type). Large groups of specialists relate to 
the hospital in a different manner, particularly with regard to professional autonomy. 
These specialists relate to the hospital's organization in a manner that reverses the 
conflict thesis (the new type) or they oppose or support both role orientations. With 
regard to the classic ideal of subservience to the patient, groups of specialists also 
adapt their professional role to the expectations of the organization (the multiple 
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involvement type). Given these findings, we argue that the dominant paradigm of the 
classic conflict thesis regarding the relationship between the medical profession and 
organization should be replaced by the adaptation thesis. This thesis highlights not 
the opposition between profession and hospital but the adjustment of the profession to 
the organization and vice versa. This adaptation allows, as several authors have argued, 
professionals to arrange their environment in such a way that they maintain control 
over and, when necessary, autonomy in their work. 

Through policy, the hospital can anticipate the needs of the specialists who want to 
adapt their professional role as well as those specialists who want to exchange their 
attachment to the professional ideology for a greater role in the hospital's organization. 
These specialists thrive when they have a great deal of (perceived) influence on 
administration and policy, when they can spend a lot of time consulting and to 
attunement in the hospital, and when the structure of decision-making is decentralized. 
A strong involvement in the development and execution of policies also stimulates 
specialists (indirectly) to oriented themselves toward organizational matters, for 
instance, by strengthening their social and emotional ties to the hospital or by 
increasing their trust in management. And many specialists who belong to this group 
(40 percent) would be well served by having the opportunity to embark on a 
management-career in the hospital. Having the opportunity to be employed and make a 
career as a clinician also strengthens the involvement of these specialists in the 
hospital's organization, as it does for other specialists. The hospital can promote 
organizational involvement for these specialists by stimulating and offering 
opportunities for personal career making in the profession, for a career oriented toward 
the professional status of or co-operation in the organization, or for a career geared 
toward enlarging professional knowledge. These opportunities promote involvement in 
the hospital indirectly by increasing the mutual attunement between profession and 
organization. 

In general, hospitals can also promote the involvement of medical specialists in 
organization and management by using the mechanism of behavioral feedback (Tuma 
& Grimes 1981). This mechanism assumes that by stimulating a certain behavior, 
members of the organization are encouraged to display a certain attitude. In other 
words, an organization that values the professional skills of its employees can allocate 
money and time for schooling and re-schooling, thus strengthening the attachment of 
specialists to both profession and organization. Or if a hospital wants specialists to be 
involved with its personnel goals or policy, it can stimulate such attitudes by giving 
the specialists more responsibility in these matters. By accepting this responsibility, 
in turn, the specialists are attaching themselves to the behavior in question. They 
assume the attitude of involvement after they have openly demonstrated the behavior 
associated with such a role. Our research suggests that hospitals can promote 
specialists' motivation to assume organizational roles and managerial responsibilities 
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by giving them more time to consult with and attune themselves to nurses, managers, 
colleagues and others within the organization, by giving them an organizational task 
or function, and by giving them more administrative influence on or responsibility 
for, for instance, an area of policy. 

In addition, hospitals can use the mechanism of selection to promote organizational 
involvement and responsibility sharing among specialists. Depending on the 
characteristics they value and the opportunities available, hospitals can select 
specialists at their point of entry into the organization on their potential for co
operation, their sensitivity to autonomy, or their willingness to assume organizational 
responsibilities. This mechanism works mainly on the long-term and it requires a 
great deal of trust of and a good co-operation with the specialists. 

The model 
Given that the model has a good fit and given that little research has been done into 
the organizational integration of medical specialists — none with this model — we 
recommend maintaining the structure of the model and searching for (background) 
variables that can complement or replace the ones we have used. The potential 
stratification of the profession and our research results suggests that one should look 
for these variables among the professional careerorientations of the specialists, as 
earüer mentioned, and among the seeking of the specialists for a career oriented: toward 
the professional status of the hospital, toward co-operation with colleaques and others 
in the organization, and toward assuming a function in the hospital's organization. In 
considering what variables to include in the model, one should also think of the 
pattern of career facilitation within the hospital: to what extent are the goals of the 
profession and organization congruous, what are the opportunities for development and 
advancement within the hospital, and to what extent does the hospital stimulate 
profesional standards and values and professional behavior. We must also look at the 
pattern of career facilitation within the profession. Finally, we recommend 
incorporating external factors into the model, such as economic, financial, and legal 
conditions and obligations, as well as family circumstances and family obligations. 
We also recommend considering the possibility that professionals' attachment to the 
hospital is more instrumental in nature while their attachment to their function or 
position is more social and emotional (Mathieu & Zajac 1990). 

Future of the profession 

Status in decline? 
Leaving out we have a number of concluding comments about the future of 
profession. Are the developments of the last decades leading to a de-professionalization 
or an eventual proletarianization of the medical profession? Will the status of 
specialists within the hospital decrease, reducing their position to that of a regular 

233 



employee? The answer to this question depends on one's vision of the role and 
position of the profession and on what one regards as the key mechanism through 
which this role and position operate. According to Freidson, the status of the medical 
profession depends mainly on the preservation of clinical autonomy and less on the 
preservation of economic and legal autonomy. With regard to the latter, the medical 
profession has lost terrain in the Netherlands over the last few decades. But the clinical 
autonomy of specialists, while subject to financial limits, is still large. It is striking 
that more than two thirds of specialists indicate that they are not very attached to 
professional autonomy when many authors emphasize the necessity of preserving this 
value. This contradiction supports the argument that professional characteristics are 
often means through which the profession seeks to preserve its special position. 
Moreover, in recent years an important and, according to some, the most important 
indicator of potential proletarianization of the profession has diminished. Since the 
position of specialists in labor market in the Netherlands has much improved, it seems 
less likely than before that specialists' status will diminish so much that it will 
resemble that of regular employees. 

External control and corporatization 
Further we can conclude that the medical profession is subject to more external control 
and that the practice and position of specialists in hospitals is becoming more 
rationalized and bureaucratized. That means that their practice and position are subject 
to the criteria of effectiveness and efficiency and to the principles of formalization and 
hierarchy. Increasingly, the profession is becoming incorporated into the hospital, a 
development which is also being codified in the law. The future development of the 
profession depends mainly, we believe, on the manner in which it deals with these 
changes. Two aspects are important. By adopting corporate norms and values, society's 
dominant ideology has shifted over the past few decades, as has public policy. The role 
and status of the medical profession, however, is still based on the old ideology that 
emerged at the beginning of the 20th century and on the social relations which that 
ideology reproduced. As these older ideas are losing their importance, so to is the 
function which the medical profession performed in upholding those (class) relations. 
The future status of the medical profession, we believe, depends largely on the extent 
to which the profession succeeds in incorporating the ideas of the new ideology into 
its practice, thus fulfilling (again) its reproductive function in society. Doing so is a 
basic condition if the profession wants to preserve its special position in society and 
the labor market. This means that the profession must build the criteria of 
effectiveness and efficiency into its practice just as standards like attunement and co
operation. This condition also impacts the individual decisions of specialists. In other 
words, a key notion of the classical ideology of the profession must be reconsidered, 
namely, the notion that individual specialists make individual decisions regarding 
individual patients in a relatively individual manner. 
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Another aspect of the future role and position of the profession is the incorporation of 
profession into the organization and the segmentation and possible stratification that 
accompany this process. According to many, there are signs that the medical 
profession is about to subdivide into different groups: one that determines the standards 
for practice, the knowledge elite, one that co-determines the organizational rules and 
opportunities, the administrative elite, and a large group of specialists who execute the 
rules determined by the elites (Freidson 1986, 1994, Abbott 1991, Johnson 1995, 
Montgomery 1992, Hafferty & Wolinsky 1991). According to these predictions, the 
elites will maintain the traditional high status of the profession whereas the status of 
non-elites will start to resemble that of engineers. For the last group of specialists, 
this means practicing a profession with a relatively high standing, good career 
opportunities, and a good income, but with less autonomy. This process of 
stratification, and the differentiation of status that accompanies it, enables the 
profession to continue to determine the standards for clinical as well as organizational 
practice. This self-determination, in turn, secures the autonomy as well as the 
prominent role and position of the professional group as a whole. An important 
assumption in this argument is that elites act in the interest of the profession as a 
whole. The question is, however, particularly for the management elite, as 
Montgomery (1992) shows, whether the elites, because of their different task and 
different embedding of their task into the organization, lead to drift away from the 
larger group of specialists and to undergo a form of re-professionalization. The result 
is a knowledge elite with a newly elevated status and a management elite that is more 
involved with the organization than with the profession. Particularly with regard to the 
group of young (male) specialists this danger is not unthinkable. This is the group 
which, according to our research, is most likely to aspire to become managers and the 
group which has been submerged less to the socialization of the profession. Another 
potentially dangerous outcome of this development is that it brings the conflict thesis 
back into the organization. In fact, the conflict now takes place within the professional 
group itself with the medical-managers defending the interests of the organization and 
the other specialists defending the interests of the profession. 
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Appendices 





Bijlage 1: Begeleidend schrijven en herinneringsbrief 

K a t h o l i e k e N i j m e g e n 

_ 27/276000 

1-
2 -
3 -
4 -
5-

Facuttettder 
Beleids
wetenschappen 

Vakgroep 
B&O 

uw kenmerk 

betreft 

ons kenmeik 

ZP/942109 
080-612044 

datum 

Nijmegen, 
21 september 1994 

Aan de Katholieke Universiteit Nijmegen wordt een promotie-onderzoek uitgevoerd naar de 
beroepsuitoefening van medisch specialisten in Nederlandse ziekenhuizen. In het onderzoek 
wordt nagegaan wat medisch specialisten belangrijk vinden in hun werk en beroepsuitoefe
ning en wordt gevraagd naar de wijze waarop zij zich betrokken voelen bij de ziekenhuis
organisatie. Het doel van het onderzoek is het in beeld brengen van de wijze waarop 
specialisten omgaan met de uiloefening van hun beroep in de organisatie. De resultaten van 
het onderzoek hebben betekenis voor het beleid van specialisten op het gebied van manage-
mentparticipatie en voor de belangenbehartiging van specialisten in het algemeen. 

Ten behoeve van het onderzoek hebben wij een achttal specialismen in de steekproef 
getrokken. Uw specialisme vormt daarvan een belangrijke componenl. Ik zou het zeer op prijs 
stellen indien u aan het onderzoek uw medewerking wilt verlenen. U kunt dit doen door de 
bijgevoegde vragenlijst in te vullen en in de antwoord-enveloppe te retourneren. Het invullen 
van de vragenlijst kost u ongeveer vijfentwintig minuten tijd. 

De door u verstrekte gegevens zullen anoniem worden verwerkt en door ons vertrouwelijk 
worden behandeld. Voor eventuele vragen kunt u telefonisch contact opnemen met mw drs 
S.C.C.M. van der Wee, onderzoekster, telefoon 080-612044. Na afloop van het onderzoek 
ontvangt u een samenvatting van de onderzoeksresultaten. 

- Ik dank u bij voorbaat voor uw medewerking. 

Hoogachtend, 

Prof. dr A.J.A. Felling 

bijlage(n) 

lel (»0)6126 44 
Fai (080)61 1Θ45 

Beatuun- en Organiaatlewetenechap 

Hostadrea. 
Postbus 9108 
6500 HK Nijmegen 

Bezoekadres: 
Thomas van Aqumostr 1 
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6 -

Een aantal weken geleden hebben wij υ een vragenlijst toegestuurd over de beroeps
uitoefening van medisch specialisten in Nederlandse ziekenhuizen. Aan ons verzoek om de 
vragenlijst in te vullen en terug te sturen heeft inmiddels een groot aantal specialisten 
voldaan. 

Voor het doen van wetenschappelijk verantwoorde uitspraken is echter een hoge respons 
noodzakelijk. Uw medewerking is daarom van belang. Wij zouden het dan ook zeer op prijs 
stellen indien u de vragenlijst zoudt willen invullen en aan ons retourneren. Mocht u de 
vragenlijst reeds hebben ingestuurd, dan geldt dit verzoek uileraard niet voor u. 

Vanwege de vertrouwelijkheid van de gegevensverstrekking is het ons niet mogelijk deze brief 
gericht te versturen. Wij verzoeken u begrip te hebben voor dit ongemak. Voor informatie kunt 
u zich wenden tot de onderzoeker, mw drs S.C.C.M. van der Wee, telefoon 080-612044. 

Wij danken u voor uw aandacht en medewerking. 

Inmiddels verblijft, 

met vriendelijke groet en 
hoogachting. 

Prof. drA.JA. Feiling 

bijlage(n) Bestuun- en Organluliewetenechap 

Tel (080) 61 20 44 
Fax (080)61 18 45 

Postadres: 
Postbus Θ108 
6500 HK Nijmegen 

Bezoekadres: 
Thomas van Aquinostr 1 
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Inleiding 

De vragenlijst die nu voor υ ligt gaal over wal medisch specialisten belangrijk 
vinden in beroep, werk en ziekenhuisorganisatie 

In het eerste gedeelte van de vragenlijst worden u enkele vragen gesteld over het 
ziekenhuis waaraan u bent verbonden In het tweede gedeelte staan uw genchlheid 
op beroep en organisatie en uw motivatie voor werk in het algemeen centraal Het 
derde gedeelte van de vragenlijst bevat enkele vragen over uw achtergrond 

Voor het onderzoek is het van belang dat u alle vragen invult De meeste vragen 
kunt υ beantwoorden door een kruisje ie zeilen in het vakje dat voor u van toepas 
smg Is op de gestelde vraag Het invullen van de vragenlijst vraagt ongeveer 
vijfentwintig minuten van uw tijd 

Mochl u opmerkingen ol vragen hebben dan kunt u deze bi| de betreffende vraag 
aangeven Maar u kunt ook gebruik maken van de ruimie achterin de vragenlijst 

De ingevulde vragenlijst kunt u kosteloos relourneten door de bijgevoegde ant
woord enveloppe Ie gebruiken 

Over de resultaten van het onderzoek zullen WIJ u zo spoedig mogelijk mlormeren 

Wij danken u hartelijk voor uw medewerking 

Enkele vragen over het ziekenhuis waaraan u verbonden bent 

1 Tol welke van onderstaande categorieën behoort het ziekenhuis waaraan u bent 
verbonden? 

academische ziekenhuizen 

algemene ziekenhuizen 

andere categorie 

2 Welke opleidmgsbevoegdheid voor specialisten heeft het ziekenhuis'' 

volledige opleKJmgsbevoegdheid (A-slatus) 

beperkle opleidmgsbevoegdheid (B-status) 

geen opleidingsbevoegdheid 

3 Hoeveel specialisten maken deel uit van de medische staf van het ziekenhuis? 

specialisten 

4 Uit hoeveel specialisten beslaat uw maatschap? 

specialisten 

5 Hoeveel opleidingsplaatsen lelt uw specialisme in het ziekenhuis? 

opleidingsplaatsen 

6 Waar worden m het ziekenhuis de volgende beleidsbeslissingen genomen? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

beslissingen over 
het zorgbeleid 

beslissingen over 
het fmanciélB beleid 

beslissingen over 
het personeelsbeleid 

directie
niveau 

niveau 
cluster/ 
sector 

aldelings· 
niveau 

ander 
niveau. 

weet 
met 

7 Wat is het belangr jkste bestuurlijke orgaan van het ziekenhuis? 

Stichtingsbestuur 

Raad van Toezicht 

Raad van Beheer 

Directie 

ander orgaan, 

weet met 

2 



8 Over hoeveel bedden beschikt het ziekenhuis? 
(tnden u deze vraag niet preoes weel. kunt υ dan een schatting maken?) 

bedden 

0 In wettte mate kunnen specialisten m het ziekenhuis invloed uitoefenen op de 
personele samenstelling van de directie? 

In zeer sterke mate 

η sterke mate 

m geringe mate 

in zeer geringe mate 

niet 

weet met 

10 In welke male kunnen specialisten m het ziekenhuis nvloed uitoefenen op het 
beleid van de directie? 

in zeer sterke mate 

in sterke mate 

η geringe mate 

In zeer geringe male 

η iel 

weet met 

11 Welke signatuur heeft het ziekenhuis? 

chnalelijke signatuur 

algemene signatuur 

andere signatuur, 

geen signatuur 

weet met 

Vervolgens wiüen *vy u vragen wat υ belangrijk vmdt m uw wok en bemep 

12 In de volgende vraag worden een aantal aspecten van werk en weriurtuatle· 
genoemd Kunt υ bij elk van deze aspecten aangeven η weke mate dit belangrijk 
ol onbelangrijk voor υ is? 

werk waarin ik zelfstandig kan zijn 

werk waarmee ik sociale en 
financiële zekerheid heb 

werk waarin ik vriendschappelijke 
relaties met anderen kan opdoen 

werk waarin ik veel kan verdienen 

werk waarin ik zeil 
beslissingen kan nemen 

werk waarin ik anderen 
behulpzaam kan zijn 

werk waardoor ik vooruit kan 
komen m de maatschappij 

werk waaraan ik zeil leiding kan 
geven 

werk waarin ik de zekerheid heb 
er tot mijn pensioen te kunnen 
blijven werken 

werk waarin ik mei anderen kan 

werk met voldoende ontplooiings
kansen 

werk waann ik mijn capaciteiten 
volledig kan benutten 

werk met aantrekkelijke arbeids
voorwaarden (verlof pensioen) 

werk met gunstige arbeidsomstan
digheden (lawaai, ruimte, licht) 

werk waarin ik mij als persoon kan 
ontwikkelen 

zeer 
belano· 
"1» 

tetano tetano-
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on 
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Ui 
CTs 13 De volgende vragen gaan over de tifd die u op dll moment besteedt aan sociale 

contacten, opleiding en overleg In of voor uw werk 

a) Hoeveel t^d besteedt u op cht moment aan sociale contacten in uw werk? 

zeer veel 

veel 

met al te veel 

wenig 

niets geen tijd 

weel met 

b) Hoeveel tijd besteedt u op dit moment aan verdere opleiding en scholing op uw 
vakgebied? 

zeer veel 

veel 

niet al te veel 

weinig 

niets, geen tijd 

weet met 

c) Hoeveel tijd besteedt u op dit moment aan overleg met collega s en verpleegkundi
gen over medisch inhoudelijke zaken als paliônibesprekmgen en patiénloverdracht? 

zeer veel 

veel 

met al te veel 

weinig 

niets, geen tijd 

weet met 

d) Hoeveel lijd besteedt u op drt moment aan overleg met andere specialisten over 
organisatorische zaken als roostering van taken, afspraken over opleidihg en 
begeleiding van assistenten ol planning van scholingsactiviteiten? 

zeer veel 

veel 

met al te veel 

weinig 

mets. geen tijd 

weet met 

e) Hoeveel tijd besteedt u op dil moment aan overleg met verpleegkundigen ove r · 
organisatorische zaken als visite lopen, uitvoeren van medicatie-opdrachten ol 
opname van patiënten? 

zeer veel 

veel 

met al te veel 

wemig 

mets, geen tijd 

weet met 

Π Hoeveel tijd besteedt υ op dit moment aan informele activiteiten zoals afdelings-
avondjes en afdehngsurtstapies? 

zeer veel 

veel 

met al te veel 

wemrg 

mets, geen tijd 

weet met 



g) Hoeveel tijd besteedt υ op dit moment aan extra werkzaamheden voor de organisa· 
Ile (commissieUd. werkgroepiid)7 

zeer veel 

veel 

mei al te veel 

weinig 

mets geen tijd 

weet mei 

h) Hoeveel uren besteedt u gemiddeld per week aan de directe paliénienzorg'' 

uren per week 

14 Zojuist hebben WIJ u gevraagd hoeveel tijd υ op dit moment besteedt aan sociale 
contacten, opleiding en overleg m uw werk Nu willen wij υ vragen ol υ In de 
toekom«! meer tijd zou willen besteden aan deze zaken 

Zou u m de toekomst indien mogelijk meer lijd willen besteden aan 

sociale contacten m uw werk 

verdere opleiding en scholing op uw 
vakgebied 

medisch inhoudelijk overleg met collega's en 
verpleegkundigen 

organisatorisch overleg met andere 
specialisten 

organisatorisch overleg met 
verpleegkundgen 

Informele activiteiten m uw werk 

extra werkzaamheden voor de orgamsalie 
(commissies, werkgroepen) 

de directe patiëntenzorg 

ja nee weet 
met 

^1 
7 

15 In vraag 12 hebben wij u gevraagd naar wat υ belangrijk vindt In uw werk. Nu 
willen wij υ vragen welke verwachtingen υ hierover van het ziekenhuis heeft 

Vlndl u dat het ziekenhuis waaraan υ beni verbonden er mede voor moet zorgen 
dat υ In ol met uw werk 

een goed mkomen kunt verwerven 

zelfstandig uw beroep uil kunt oefenen 

professioneel aanzien kunt verwen/en 

In een prettige sfeer kunt werken 

vriendschappelijke relaties kunt opdoen 

υ in uw beroep kunt ontwikkelen 

sociale en financiële zekerheid kunt verwerven 

met anderen kunt samenwerken 

υ kunl ontwikkelen als persoon 

maatschappehike status kunt verwerven 

anderen met hun werk kunt helpen 

uw capaciteiten volledig kunt benutten 

vooruit kunt komen m de maatschappij 

onder gunstige arbeidsomstandigheden kunt werken 
(ruimte, licht lawaai eie ) 

zelf uw werk kunt inrichten 

leiding kunt geven aan een team 

onder goede arbeidsvoorwaarden kunt werken 
(verlof, pensioen faciliteiten) 

andere verwachtingen van hel ziekenhuis. 

ia nee weet 
met 

β 



S) 
Q 2 16 De onderstaande lijst beval een aantal uitspraken over uw beroep Zou u bij elk 

van deze uitspraken willen aangeven in welke male υ het hiermee eens of oneens 
bent? 

Van artsen mag een bijzondere 
male van toewijding, onbaat
zuchtigheid en dienstbaarheid 
worden verlangd 

Hel werken in dienstverband 
geelt artsen een ie geringe male 
van vrijheid m hun beroep 

Artsen behoren zich te onthou
den van het m het openbaar 
uiten van kntiek op een collega 

Binnen een maatschap of 
beroepseenheid van arisen is 
een hiërarchie noodzakelijl( 

Het normen- en waardensysleem 
van arisen ts wezenlijk verschil
lend van dal van andere werkers 
in de gezondheidszorg 

Artsen moeten hun beroep 
helemaal naar eigen inzicht kun
nen uitoefenen 

Het bespreken van foulen van 
artsen In het openbaar 
ondermijnl het vertrouwen in de 
medische sland 

De kwaliteit van het medisch 
handelen kan alleen door de 
medische beroepsgroep worden 
bewaakt 

Protocollen zijn een goede 
vervanging voor de Informele 
regels uit de beroepspraktijk 
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VERVOLG VRAAG 16 

De overheid moei een grote 
mate van Invloed op de gezond
heidszorg blijven uitoefenen 

Een 40-unge werkweek voor 
artsen gaat ten kosle van de 
kwaliteit van het medisch 
handelen 

De ongeschreven regels m de 
beroepspraktijk werken beter dan 
schriftelijk vastgelegde regels en 
procedures 

Je moet arts zijn om artsen te 
kunnen begrijpen 

Ook In deze lijd behoort iedere 
arts te allen tijde klaar ie staan 
voor zijn of haar patiènlen 

Alleen bij gelijke zeggenschaps
verhoudingen kan een 
maatschap of beroepseenheid 
van artsen goed functioneren 

hetanui 
mwMns 

groten-
dMU 
ITM« 
•era 

nM 
mee 
eens. 
mei 
mee 

poten
deels 
mee 
oneen» 
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Dan volgen nu enkele vragen over uw oriëntatie op het ziekenhuis 

17 Staat u achter het zorgbeleid van het ziekenhuis zoals dat op dit moment gestalte 
knjgt? 

helemaal 

m grote li|nen wel 

klem beelie 

vrijwel niet 

niet 

weet niet 
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1Θ Kunt u zich widen in het (manciöle beleid van het ziekenhuis zoals dat op dit 
moment gestalte krijgt? 

helemaal 

η grote lijnen wel 

klem beetje 

vrijwel niet 

niet 

weel met 

19 Onderschrijft υ hel personele beleid van hel ziekenhuis zoals dat op dt moment 
gestalte krijgt? 

helemaal 

m grote lijnen wel 

klem beelje 

vrijwel niet 

met 

weet met 

20 Slel dal een manager m het ztekenhuis moet kiezen uit een van de volgende 
resultaten Aan welk resultaat zou hij of zij dan volgens u de voorkeur moeten 
geven1* 

aan het behalen van de gestelde efficiency ook al 
betekent dit dat voorlopig geen nieuwe medische 
apparatuur kan worden aangeschaft 

aan het Investeren In nieuwe medische apparatuur 
ook al moeien daarvoor verschuiwngen m het 
budget worden aangebracht 

geen voorkeur beide belangrijk 

geen voorkeur beide niet belangrijk 

N> 

21 Stel dat u op een gegeven moment gezien uw beperkte lijd voor extra werk 
zaamheden moet kiezen uit een van onderstaande activiteiten Aan welke activiteit 
geeft υ dan de voorkeur? 

aan het iming nemen m een commissie ol 
werkgroep van het ziekenhuis 

aan een artikel publiceren m een vakblad 

geen voorkeur beide belangnjk 

geen voorkeur beide niet belangrijk 

22 Kunt u M) de volgende uitspraken aangeven in welke mate υ het hiermee eens 
danwei oneens bent? 

Ik voel me helemaal thuis η de 
organisatie waarin ik werk 

Ik ken veel mensen m de organisatie 

Wanneer ik met vrienden over de 
organisatie praat doe Ik dat met 
plezier 

Ik ben helemaal met tevreden met 
de organisai ie waarin Ik werk 

Ik zou eigenlijk nergens anders 
willen werken dan hier 

rwtenaal 
mM 
••ns 

me· 
ΜΠ9 

noch 
mM 
•ens 
nodi 
mm· 
oneens 

m«· h·!·-
mul 
m«· 
orttena 

23 Hoe vaak heeft υ over uw werk contact met vakgenoten buiten het ziekenhuis? 

zeer vaak 

vaak 

soms 

zelden 

nooit 

weet niet 
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24 Kunt u bit de volgende uitspraken over ontwfckelngen m beroep en organisatie 
aangeven m welke mate υ het hiermee eens danwei oneens bent? 

Ik vind het erg belangrijk allerlei 
ontwikkelingen m de organisatie te 
volgen 

Op een zo goed mogelijke manier 
mijn beroep uitoefenen is het be· 
(angnjksle voor mij wat er bestaat 

Ik volg liever de ontwikkelingen m 
mijn vakgebied dan die m de 
organisatie 

Aan het medisch beleid ken ik geen 
hogere prioriteit toe dan aan hel 
beleid van de organisai« 

Ik richt mij met tegenzin naar de 
financièle kaders van het zieken· 
huisbeleid 

me· 
MHS 

m·· 
MRS 

nodi me· 
•ens 
noch-mM 
oneen» 

me* Μ * 
muf 
m · · 
oneens 

25 Oe volgende vraag gaat over problemen die mensen m een organisatie kunnen 
hebben De vraag is tol welke van genoemde groeperingen u zich In eerste 
Instantie voor advies zuil wenden wanneer u geconfronteerd wordt met een van 
deze problemen 

a) Slel dat u een zeer ernstig probleem hebt met een van uw collega's η het 
ziekenhuis over zijn ol haar functioneren Tot welke van onderstaande groeperin
gen zult u zich dan m eerste instantie voor advies wenden? 

tot het bestuur van het ziekenhuis 

tot de directie 

tot hel bestuur van de medische staf 

tol collega's bmnen de organisatie 

tot collega's buiten de organisatie 

tot anderen 

geen voorkeur 

13 

b) Stel dal u nu een zeer ernstig probleem hebt mei een van uw patlSnten in het 
ziekenhuis over de resultaten van zijn of haar behandeling Tol welke van 
onderstaande groeperingen zult u zich dan in eerste instantie voor advies wenden? 

tot hel bestuur van het ziekenhuis 

tot de directie 

tot het bestuur van de medische stal 

tot collega's binnen de organisatie 

tot collega's buiten de organisatie 

lot anderen. 

geen voorkeur 

c) Stel dat u vervolgens een zeer ernstig probleem hebt met een van de verpleeg
kundigen over de m f or mallevar strekking aan de patient Tot welke van onder· 
staande groeperingen zult u zich dan m eerste instantie voor advies wenden? 

tot het bestuur van het ziekenhuis 

tot de directie 

tot het bestuur van de medische stal 

tol collega s binnen de organisatie 

tot collega's buiten de organisatie 

tol anderen 

geen voorkeur 

d) Slel dal u lenslolle een zeer ernstig probleem hebt met een van de managers in 
het ziekenhuis over hel gebruik van werkruimtes Tot welke van onderstaande 
groepering zult u zich dan m eerste instantie voor advies wenden? 

lot het bestuur van hel ziekenhuis 

tol de directie 

lot het bestuur van de medische staf 

tot collega's binnen de organisatie 

tol collega's buiten de organisatie 

lot anderen. 

geen voorkeur 
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26 De volgende uitspraken gaan over het management van het ziekenhuis Wilt u bij 
deze uitspraken aangeven m welke male u hel hiermee eens danwei oneens bent? 

De belangen van specialisten in 
het ziekenhuis kunnen mei een 
gerust hart aan het management 
worden loevertrouwd 

Ik vind dat hel management in 
het ziekenhuis zich met voldoen
de voor specialisten inzet 

De deur van hat management m 
het ziekenhuis slaat voor 
specialisten altijd open 

Ik vind dat de belangen van 
specialisten m het ziekenhuis 
door hel management met 
serieus worden genomen 

Ik heb m het algemeen een 
groot vertrouwen m het 
management van het ziekenhuis 

halaniul 

eens 

m e · nocft mee 
«era 
noch mee 
oneens 

ma» 
oneen» n t u l 

m e · 
oneen« 

27 Ambieert u een managementtaak in de organisatie? 

zeer zeker 

zeker 

een klem beetje 

mal 

zeker met 

weet met 

2Θ Stel dat u de mogelijkheid krijgt bij een andere instelling ie gaan werken Zou υ dan 
van baan veranderen onder een van de volgende condities? 

een wat grotere 
professionele vrijheid 

een wat betere samenwerking 
mei het management 

een wat beter begrip van de directie 
voor uw werkomslandigheden 

een wal groter budget voor medische 
malenafen en medische apparatuur 

een wat grotere invloed van specialis
ten op het beleid van hel ziekenhuis 

la nee 
met 

Tenslotte volgen nog enkele vragen over uw achtergrond 

29 In walk jaar bent υ geboren7 

In 19 

30 Wat is uw geslacht? 

mannelijk 

vrouwelijk 

31 In welk jaar deed u uw arts-examen? 

| m 19 | 

32 Snds wanneer slaat υ ingeschreven m het specialistenregisler? 

sinds 19 

16 



Ν) 
^ 33 Voor welk speciaiisrne staat υ ingeschreven7 

| voor 

34 Sinds wanneer bent υ aan uw huidig ziekenhuis als medisch specialist verbonden? 

smds 

35 Op welke manier bent u op dit moment werkzaam? 

als specialist in loondienst 

als zelfstandig specialist 

combinatie van loondienst en zelfstandige praktijkvoering 

andere wi|ze 

36 Welke functie bekleedt u op dit moment binnen de beroepsgroep m de organisatie? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

lid maatschap 

coördinator maatschap 

lid be si uur medische slaf 

opleider 

onderzoeker 

lid van bestuur werkeenheid (cluster divisie sector) 

endere functie 

37 Bent υ lid van een (of meer) van de volgende beroepsorganisaties'' 

Landelijke Specialistenveremgmg 

Nederlandse Specialisten federai ie 

Nederlands Speciahstengenoolschap 

andere orgamsade 

geen lid van een beroepsorganisatie 

17 

38 Uit onderzoek is gebleken dat de politieke voorkeur van artsen van sterke invloed 
is op hun opvattingen over beroep en beroepsuitoefening Daarom willen vrij u 
vragen welke van onderstaande politieke partijen op dit moment uw voorkeur 
heeft? 

CDA 

PvdA 

VVD 

D66 

Groen Links 

andere partij 

geen voorkeur 

weel niet 

Dit Is hel einde van de vragenlijst Wij danken υ nogmaals hartelijk voor het 
Invullen van de lijst Mocht u nog opmerkingen en vragen hebben dan kunt u 
gebruik maken van onderstaande ruimte 

Ruimte voor opmerkingen en vragen 

Wilt υ dez· vragenlijst terugsturen vla de bijgevoegde antwoord-enveloppe? 
Met dank voor uw medewerking 

18 



Bijlage 3: Frequentieverdelingen op itemniveau: valide percentages 
(gewogen aantallen) 

Tabel 5 24 Opvattingen van medisch specialisten in algemene en academische 
ziekenhuizen in Nederland over de professionele ideologie (vijf aspecten) 
Percentuele frequenties 

Eens met Neutraal Oneens met 
uitspraak (%) uitspraak 

(%) (%) 

Het werken in dienstverband geeft artsen een te 
gennge mate van vrijheid m hun beroep (A) 
(N=480) 37 7 19 6 42 7 

Artsen moeten hun beroep helemaal naar eigen 
inzicht kunnen uitoefenen(A) (N=480) 3 7 5 24 0 3 8 5 

De overheid moet een grote mate van invloed 
op de gezondheidszorg blijven uitoefenen (A) 
(N=480) 23 8 24 6 51 6 

Binnen een maatschap of beroepseenheid van 
artsen is een hiërarchie noodzakelijk (E) 
(N=479) 28 2 19 6 52 2 

Alleen bij gelijke zeggenschapsverhoudingen 
kan een maatschap of beroepseenheid van 
artsen goed functioneren (E) (N=480) 62 4 19 2 18 4 

Protocollen zijn een goede vervanging voor de 
informele regels uit de beroepspraktijk (F) 
(N=479) 66 4 17 4 16 2 

De ongeschreven regels in de beroepspraktijk 
werken beter dan schriftelijk vastgelegde 
regels en procedures (F) (N=481) 24 1 30 3 45 6 

Van artsen mag een bijzondere mate van 
toewijding, onbaatzuchtigheid en 
dienstbaarheid worden verlangd (D) (N=477) 7 1 9 18 0 10 1 

Ook in deze tijd behoort iedere arts te allen 
tijde klaar te staan voor zijn of haar patiënten 
(D)(N=479) 38 9 18 9 42 2 

Artsen behoren zich te onthouden van het in 
het openbaar uiten van kntiek op een collega 
(Z)(N=479) 65 7 16 7 17 6 

Het bespreken van fouten van artsen in het 
openbaar ondermijnt het vertrouwen in de 
medische stand (Z) (N=480) 2 6 2 2 1 0 5 2 8 

De kwaliteit van het medisch handelen kan 
alleen door de medische beroepsgroep worden 
bewaakt (Z) (N=480) 68 7 1 1 6 19 7 

A=autonomie, E=egalitansme, F=anti formalisering, D=disponibiliteit, Z=zelfregulatie 



Tabel 5 25 Onderschrijven van het zorgbeleid, financiële beleid en personele beleid 
van het ziekenhuis door medisch specialisten m algemene en academische 
ziekenhuizen in Nederland Percentuele frequenties 

Helemaal/ 
in grote 

lijnen (%) 

Klein 
beetje 

(%) 

Vnjwel niet 
/niet 

(%) 
Staat u achter het zorgbeleid van het 
ziekenhuis zoals dat op dit moment gestalte 
krijgt? (N=473) 8 1 7 12 5 5 8 

Kunt u zich vinden in het financiële beleid 
van het ziekenhuis zoals dat op dit moment 
gestalte knjgf (N=444) 70 5 17 4 12 1 

Onderschrijft u het personele beleid van het 
ziekenhuis zoals dat op dit moment gestalte 
knjgf (N=455) 54 9 27 5 17 6 

Tabel 5 26 Loyaliteit van medisch specialisten in algemene en academische 
ziekenhuizen in Nederland aan het ziekenhuis van baan veranderen bij betere 
mogelijkheden elders Percentuele frequenties 

Wel 
veranderen 

(%) 

Neutraal 
(%) 

Niet 
veranderen 

(%) 
Van baan veranderen bij een wat grotere 
professionele vrijheid elders 
(N=468) 29 2 16 7 54 1 

Van baan veranderen bij een wat betere 
samenwerking met het management elders 
(N=470) 25 1 18 5 56 4 

Van baan veranderen bij een wat beter begrip 
van de directie voor uw werkomstandigheden 
elders (N=469) 27 1 19 6 53 3 

Van baan veranderen bij een wat groter budget 
voor medische materialen en medische 
apparatuur elders (N=466) 37 0 15 9 47 1 

Van baan veranderen bij een wat groter 
invloed van specialisten op het beleid van 
het ziekenhuis elders (N=467) 43 4 15 4 4 1 2 

264 



Tabel 5 27 Sociaal-emotionele binding van medisch specialisten in algemene en 
academische ziekenhuizen in Nederland aan de organisatie Percentuele frequenties 

Eens met Neutraal Oneens met 
uitspraak (%) uitspraak 

%) (%)_ 

Ik voel me helemaal thuis in de organisatie 

waann ik werk (N=475) 70 9 19 7 9 4 

Ik ken veel mensen in de organisatie (N=478) 82 9 12 3 4 8 

Ik zou eigenlijk nergens anders willen werken 
dan hier (N=476) 23 0 37 5 39 5 
Wanneer ik met vrienden over de organisatie 
praat doe ik dat met plezier (N=478) 5 1 9 32 3 15 8 

Ik ben helemaal niet tevreden met de organisa
tie waann ik werk (N=476) 1 1 0 15 4 73 6 

Tabel 5 28 Het management en de professie als normatieve referentiegroep van 
medisch specialisten in algemene en academische ziekenhuizen in Nederland bij 
problemen met collega's, patiënten, verpleegkundigen en managers Frequenties en 
percentuele frequenties 

Oriëntatie 
op 

organisatie 

Oriëntatie 
op 

professie 
Frequentie Frequentie Frequentie Frequentie 

absoluut percentueel absoluut percentueel 

Problemen met collega's over zijn 
of haar functioneren (N=479) 51 10 6 428 89 4 

Problemen met patiënten over de 
resultaten van de behandeling 
(N=473) 106 22 4 367 77 6 

Problemen met verpleegkundigen 
over de informatieverstrekking 
aan de patient (N=474) 178 37 6 296 62 4 

Problemen met managers over het 
gebruik van werkruimtes (N=466) 303 6 5 0 163 3 5 0 
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)luut 

6 

69 

209 

173 

16 

473 

Percentage valide 

1.2 

14.6 

44.2 

36.6 

3.4 

100.0 

Tabel 5.29: Investeren van medisch specialisten in algemene en academische 
ziekenhuizen in Nederland in sociale contacten: tijdsbesteding aan sociale contacten 
in het werk. Frequenties en percentuele frequenties (N= 473) 

Frequentie absoluut 

Zeer weinig tijd besteden 

Weinig tijd besteden 

Niet al te veel tijd besteden 

Veel tijd besteden 

Zeer veel tijd besteden 

Totaal 

Tabel 5.30: Investeren van medisch specialisten in algemene en academische 
ziekenhuizen in Nederland in sociale contacten: tijdsbesteding aan informele 
activiteiten. Frequenties en percentuele frequenties (N= 473) 

Frequentie absoluut Percentage valide 

Zeer weinig tijd besteden 65 13.8 

Weinig tijd besteden 238 50.3 

Niet al te veel tijd besteden 144 30.5 

Veel tijd besteden 26 5.4 

Zeer veel tijd besteden 

Totaal 473 100.0 
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Tabel 5.31: Vertrouwen van medisch specialisten in algemene en academische 
ziekenhuizen in Nederland in het management van het ziekenhuis. Percentuele 
frequenties 

Eens met Neutraal Oneens met 
uitspraak (%) uitspraak 

(%) (%) 

Ik vind dat de belangen van specialisten in 
het ziekenhuis niet serieus worden genomen 
(N=474) 23.5 29.7 46.8 

De deur van het management in het ziekenhuis 
staat voor specialisten altijd open (N=474) 45.6 28.7 25.7 

Ik vind dat het management in het ziekenhuis 
zich niet voldoende voor specialisten inzet 
(N=474) 35.6 38.2 26.2 

Ik heb in het algemeen een groot vertrouwen 
in het management van het ziekenhuis 
(N=472) 24.8 42.1 33.1 

De belangen van specialisten in het 
ziekenhuis kunnen met een gerust hart aan het 
management worden toevertrouwd (N=475) 9.7 18.3 72.0 
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Bijlage 4: Overzicht van bivariate verbanden 



o 
Figuur 6 5 Overzicht van de significante positieve verbanden van de binding van medisch specialisten in algemene en academische 
ziekenhuizen in Nederland aan de professie naar persoonsgebonden-, beroepsgebonden- en ziekenhuisgebonden kenmerken 
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Figuur 6 6 Overzicht van de significante positieve verbanden van de vijf deelaspecten van de betrokkenheid van medisch specialisten in 
algemene en academische ziekenhuizen m Nederland bij de organisatie naar persoonsgebonden-, beroepsgebonden- en ziekenhuisgebonden 
kenmerken 
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Figuur 6.7. Medisch specialisten in algemene en academische ziekenhuizen in 

Nederland en de oriëntatie op het management. Overzicht van de significante 

positieve verbanden naar persoonsgebonden-, beroepsgebonden- en ziekenhuis

gebonden kenmerken 

Vertrouwen in het 
management 
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* Veel bestuurlijke invloed 
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Bijlage 5: Covariantiematrix Lisrel-analyse 



Covariantiematrix Lisrel-analyse 

vl6autl 

vlòdispl 

v22binl 

v281oy 

onderstl 

v26vertrl 

v27_27a 

jongst 

jong 

ouder 

oudst 

vrouw 

grlk 

pvda 

d66 

cda 

vl6autl 

.723 

.168 

-.017 

-.155 

-097 

-.130 

-.108 

-.002 

.027 

000 

.023 

-.024 

-.016 

-.061 

-.020 

-007 

vl6displ 

.804 

109 

140 

043 

050 

-.105 

-.056 

.008 

.007 

.061 

-022 

-.015 

005 

-.050 

011 

v22binl 

.567 

.442 

.246 

.249 

.169 

-.019 

006 

.027 

-.010 

001 

-003 

-.008 

-.037 

.013 

v281oy 

2.645 

355 

.403 

.155 

-.007 

-.053 

.037 

.001 

.001 

-.014 

006 

-.009 

.012 

onderst 1 

.523 

.283 

.135 

-.022 

-.012 

.043 

-032 

.002 

.002 

.005 

-.026 

020 

v26verll 

.578 

.140 

-001 

-039 

023 

-.019 

-005 

.009 

.011 

-.036 

000 

v27_27a 

1 353 

.044 

033 

017 

-060 

-019 

.000 

-.019 

.001 

-006 

jongst 

.140 

-.043 

-.034 

-.023 

007 

.001 

.005 

.025 

-.006 

jong 

.191 

-.052 

-036 

009 

007 

-.004 

-.006 

-.006 

ouder 

.163 

-.029 

-.004 

-006 

.008 

-014 

.009 

oudsl 

.121 

-.007 

-.004 

-.004 

-018 

.016 

vrouw 

.046 

.005 

.004 

.008 

-.005 

grlk 

.030 

-.003 

-.007 

-003 

pvda 

.088 

-.021 

-.010 

d66 cda 

.170 

-.023 095 

Legenda: zie codeboek (bijlage 10) Aanvullend: jongsl=34-40 jaar, jong=41-45 jaar, ouder=51-55 jaar, oudst=56-64 jaar; grlk=Groen Linkt 



Covariantiematrix Lisrel-analyse (vervolg 1) 

inIrin 

exIrin 

sn 

onder 

zelf 

lozelf 

basis 

baber 

berorg 

vl3_13ha 

vl3org 

topkl 

gralg 

klalg 

v6cenlra 

invloedb 

alg 

vl6autl 

.040 

.036 

.035 

064 

.174 

-027 

.040 

-.003 

-.046 

.336 

-.094 

.036 

.052 

.039 

-.215 

.129 

-.061 

vlódispl 

.055 

.012 

.013 

-008 

.058 

-006 

.003 

.015 

.012 

.019 

.005 

.018 

.013 

.013 

-.091 

.112 

.112 

v22binl 

.045 

-.004 

.011 

-.028 

.010 

008 

-.063 

.011 

.014 

-.074 

.176 

.024 

.000 

-003 

.006 

.287 

-.056 

v281oy 

.067 

-.008 

.031 

-077 

-.004 

014 

-.080 

.017 

.041 

-.229 

.193 

.017 

.016 

.007 

.041 

.376 

.002 

onderst) ' 

-.004 

-.040 

008 

-.008 

.004 

-.009 

-.046 

-.007 

017 

-.062 

.184 

.008 

.016 

-008 

.041 

.296 

-.037 

v26vertrl 

.023 

-.018 

- 0 1 0 

-.040 

009 

-.022 

- 0 6 0 

.001 

014 

-.066 

.213 

-.021 

.056 

.008 

.003 

.349 

-.030 

v27_27a 

.020 

-.011 

-019 

.051 

.014 

.029 

- 158 

-.044 

.021 

-.076 

.423 

.033 

.004 

-.043 

.105 

.255 

-.056 

jongst 

.012 

.012 

-.011 

008 

-.004 

.008 

.035 

-010 

-010 

008 

-.026 

-.007 

.002 

-002 

.040 

.024 

-.002 

jong 

-.012 

.015 

.010 

-.008 

- 0 1 2 

.002 

-.004 

.008 

.006 

.019 

-.009 

.001 

-.014 

-.007 

013 

-.020 

.007 

ouder 

-.001 

-.004 

.007 

007 

.002 

- 0 0 4 

-.033 

000 

.010 

-.016 

.044 

-.001 

.016 

.002 

-.035 

.039 

-.011 

oudst 

002 

-.008 

.003 

-.009 

.017 

-.009 

.012 

-.003 

.000 

-.036 

-.031 

.009 

-.001 

.007 

-028 

-.006 

-.009 

vrouw 

.002 

-.009 

-.008 

.004 

- 0 1 0 

-.008 

009 

-.004 

-.006 

-.023 

-.026 

-.007 

.004 

-.005 

.029 

-.001 

.005 

grlk 

- 0 0 3 

-.004 

-.010 

-.005 

- 0 1 4 

-.002 

- 0 0 2 

.002 

-.004 

-.002 

.015 

-.008 

.002 

-.001 

.029 

-.013 

.005 

pvda 

005 

-021 

.002 

-.011 

- 0 3 4 

.014 

003 

.001 

.015 

-.095 

-.004 

-.013 

-.013 

-.013 

.068 

-.026 

.013 

d66 

.005 

-.015 

-.022 

.005 

-.017 

-.009 

.011 

-.005 

.002 

.000 

-.058 

-.001 

-.008 

-.010 

.024 

-.050 

.024 

oda 

-.003 

.011 

-.004 

- 0 0 3 

.021 

-.009 

-.012 

.008 

.007 

-.003 

.000 

.009 

-.002 

.006 

-.005 

-.002 

-.021 

Legenda: zie codeboek (bijlage 10) Aanvullend: jongst=34-40 jaar, jong=41-45 jaar, ouder=51-55 jaar, oudst=56-64 jaar; grlk=Groen LinL·; sn=heelkundig 
specialisme, onder=ondersteunend specialisme; zelf-vrijgevestigd, lozelf=gemengde werkvorm; basis-basisfunctie in ziekenhuis, baber=basisfunctie en functie in 

NJ beroep, berorg=basisfunctie en functie m beroep en organisatie; topkl=topklinisch algemene ziekenhuizen, gralg=grole algemene ziekenhuizen, klalg=kleine 
Ln algemene ziekenhuizen; alg=algemene signatuur 



Covariantiematrix Lisrel-analyse (vervolg2) 

inlnn 

extrin 

sn 

onder 

zelf 

lozelf 

basis 

baber 

berorg 

vl3_13ha 

vl3org 

lopkl 

gralg 

klalg 

vócentra 

invloedb 

alg 

intrin 

.216 

.075 

005 

.014 

.001 

005 

-.001 

.001 

010 

.015 

041 

024 

-.014 

-.004 

.014 

.073 

-.030 

extnn 

.340 

.020 

.021 

.037 

- 0 0 3 

.014 

-.005 

-.009 

105 

.016 

- 0 0 3 

.009 

.022 

-.067 

.041 

-.015 

sn 

.243 

-.072 

.022 

.024 

.005 

-.013 

.013 

.060 

-.003 

.006 

-.010 

.005 

.001 

.008 

.017 

onder 

.144 

.026 

.010 

.000 

-011 

-.014 

.111 

-.019 

.001 

.004 

.015 

.001 

-.012 

.006 

zelf 

.246 

-.098 

.025 

-.012 

-035 

.226 

-.020 

.035 

065 

066 

-.163 

.151 

-.059 

lozelf 

.142 

-018 

.002 

026 

-.065 

.014 

.005 

-.035 

-.036 

.086 

-.076 

.014 

basis 

.234 

-.055 

- 0 4 9 

.129 

-.146 

.001 

-006 

.027 

-.043 

-.059 

-.016 

baber 

.127 

-.020 

-.042 

-.009 

.001 

.010 

-.025 

.000 

-.009 

.016 

berorg ν 13. 

.114 

-.109 

.032 

012 

-.017 

-.024 

.057 

-.024 

-.003 

_13ha ' 

1 783 

.013 

.031 

.104 

.095 

-.263 

.089 

-068 

v13org 

1.533 

018 

.070 

-.085 

.073 

.258 

- 0 1 4 

topkl 

.192 

-.058 

-.060 

-.014 

.090 

-.095 

gralg 

.173 

-.051 

-.037 

.133 

.011 

klalg 

.178 

-.122 

-.026 

-.010 

vöcentra invloedb 

1.154 

-.060 1.554 

.053 -.155 

alg 

.228 

Legenda: zie codeboek (bijlage 10) Aanvullend: sn=heelkundig specialisme, onder=ondersteunend specialisme; zelf=vrijgevestigd, lozelf=gemengde werkvorm; 
basis=basisfunctie in ziekenhuis, baber=basisfunctie en functie in beroep, berorg=basisfunctie en functie in beroep en organisatie; topkl=topklinisch algemene 
ziekenhuizen, gralg=grote algemene ziekenhuizen, klalg=kleine algemene ziekenhuizen, alg=algemene signatuur 



Bijlage 6: Modelaansturing 

Modelparameters voor LISREL-analyse 

da ni=33 no=329 ma=cm 

labels 
vlóautl vlódispl onderstl v22binl v26vertrl v281oy v27_27a jongst jong ouder 
oudst vrouw grlk pvda d66 cda intrin extrin sn onder zelf lozelf basis baber berorg 
vl3_13ha vl3org topkl gralg klalg vócentra invloedb alg 
cm fi=covar5ss.cm 

se 1 2 4 6 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 32 33/ 

mo nx=26 ny=7 ne=4 fi ly=fu,fi be=sd ga=fu,fr ps=sy,fi te=di,fi 
va 1 ly 1 1 ly 2 2 ly 3 3 ly 7 4 
fr ly 4 3 ly 5 3 ly 6 3 
fr te 3 3 te 4 4 te 5 5 te 6 6 
fi be 2 1 
fr ps 1 1 ps 2 2 ps 3 3 ps 4 4 ps 2 1 
fi ga 1 21 ga 1 22 ga 1 23 
fi ga 2 21 ga 2 22 ga 2 23 
fi ga 3 21 ga 3 22 ga 3 23 
fi ga 2 24 ga 3 24 ga 4 24 
fi ga 1 25 ga 2 25 ga 4 25 
fi ga 1 26 ga 2 26 ga 3 26 
fi ga 3 10 ga 4 10 
fi g a l l l g a 2 11 ga 3 11 ga 4 11 
fi ga 2 19 ga 3 19 ga 4 19 
fi ga 1 20 ga 2 20 
fi ga 1 5 ga 2 5 ga 3 5 
fi ga 2 12 ga 2 13 ga 3 12 ga 3 13 
fi ga 3 14 ga 3 15 
fi ga 1 16 ga 1 17 ga 1 18 ga 2 16 ga 2 17 ga 2 18 
fi ga 3 16 ga 3 17 ga 3 18 
fi ga 2 6 ga 2 7 ga 2 8 ga 2 9 
fi ga 3 6 ga 3 7 ga 3 8 ga 3 9 ga 4 6 ga 4 7 ga 4 8 ga 4 9 
fi be 4 2 



number of input vanabeles 33 
number of Y-variables 7 
number of X-variables 26 
number of êta-variables 4 
number of ksi-variables 26 
number of observations 329 
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Bijlage 7: Modelbeoordeling 

Om te kunnen zeggen of er sprake is van een goed model nemen wij drie criteria in 
acht: de interpreteerbaarheid, goedpassendheid en zuinigheid van het model. Het 
criterium van interpreteerbaarheid heeft te maken met de algemene eis dat de relaties in 
een model moeten passen binnen de theoretisch verwachte verbanden. De goedpas
sendheid of fit van een model geeft aan in hoeverre de empirische covariantiematrix 
gelijk is aan de voorspelde covariantiematrix; de empirische varianties en covarianties 
moeten in voldoende mate door het model kunnen worden gereproduceerd. Naarmate de 
door het model voorspelde covarianties sterker afwijken van de geobserveerde varianties 
is de fit van het model minder goed. Bij een perfecte fit zijn de empirische en 
voorspelde covariantiematrices aan elkaar gelijk. Ook heeft de goedpassenheid te maken 
met de mate waarin de covarianties in het model causaal worden verklaard. Onder de 
zuinigheid van een model ten slotte wordt een zo goed mogelijke reproduceerbaarheid 
van de covariantiematrix met zo weinig mogelijk parameterschattingen verstaan. 

Er zijn verschillende maten die inzicht geven in de mate waarin een model aan de eisen 
van goedpassendheid en zuinigheid tegemoet komt (Chi-kwadraat, verschil in Chi-
kwadraat, GFI, AGFI, RMR, Modificatie-indices, RMSEA, AIC, CAIC, ECVI en 
CN). De belangrijkste daarvan worden aan de hand van het onderzoeksmodel 
besproken. 

De chi-kwadraat heeft bij 149 vrijheidsgraden een waarde van 144.241. Deze waarde is 
niet significant (p=.595). Dit betekent dat de empirische covariantiematrix niet 
structureel afwijkt van de voorspelde covariantieverhoudingen en dat de kans groot is 
dat het geconstrueerde model in de werkelijkheid voorkomt. Verschuren (1991) stelt dat 
voor een goede fit van het model de ratio van Chi-kwadraat gedeeld door het aantal 
vrijheidsgraden kleiner of gelijk aan 1 dient te zijn. Bij een ratio tussen 1 en 2 wordt de 
fit van het model acceptabel genoemd. Een ratio van .968 in ons model duidt dus op 
een goede fit. Het reproducerend vermogen van het model is goed: de steekproef-
covariantiematrix kan goed door het model worden gereproduceerd en de varianties en 
covarianties zijn terug te voeren op de in het model veronderstelde causale relaties. 

Een andere maat voor de goedpassendheid is de Goodness of Fit Index (GFI). Kijken 
wij hiernaar dan blijkt dat het model aan het criterium van .9 voldoet (.975). Bij deze 
maat wordt echter alleen de goedpassendheid van het model beoordeeld; het criterium 
gaat aan de eis van zuinigheid voorbij. Daarom wordt bij de maat AGFI (Adjusted 
Goodness of Fit Index) de GFI gecorrigeerd voor het aantal vrijheidsgraden. Een AGFI 
van groter of gelijk aan .950 duidt op een goede fit; is de AGFI tussen de .900 en .959 
dan hebben we te maken met een redelijke tot matige fit. De waarde van de AGFI in 
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het model is .905. Dit betekent dat het model volgens deze criteria goedpassend en 
matig zuinig is. 

De RMR is een maat voor het gemiddelde residu of de gemiddelde afwijking van de 
steekproef-covariantiematrix van de geobserveerde covariantiematrix. Deze afwijkingen 
dienen zo klein mogelijk te zijn. Vooral de gestandaardiseerde RMR is van belang 
omdat in deze maat rekening wordt gehouden met de wijze waarop de variabelen zijn 
gemeten. De gestandaardiseerde RMR van het model is klein (.0241); op grond van dit 
criterium is de fit van het model goed te noemen. 

De modificatie-index geeft de winst in modelfit aan van elke niet in het startmodel 
gespecificeerde relatie als die relatie alsnog in het model zou wordt opgenomen. De 
winst in de modelfit wordt uitgedrukt in een afname van de chi-kwadraat: dit is de 
waarde waarmee de chi-kwadraat minimaal zou dalen als de betreffende relatie alsnog 
wordt gespecificeerd (Verschuren 1991). Als door opname van relaties met hoge 
modificatie-indices de Chi-kwadraat kleiner wordt, komt de waarde van deze maat 
dichter bij het aantal vrijheidsgraden te liggen. Hierdoor wordt de fit van het model 
beter. Uit de output blijkt dat er eventueel één parameter in aanmerking komt om in 
het model te worden opgenomen. De Chi-kwadraat zou 7.55 in waarde dalen wanneer 
de samenhang van de errortermen van autonomie en de tweede indicator van de 
betrokkenheid bij de organisatie in het model (sociaal-emotionele binding) vrij geschat 
mag worden. Soms wordt er in een dergelijk geval voor gekozen om de relatie te 
specificeren omdat het een theoretisch veronderstelde relatie is die niet significant bleek 
te zijn. Bij deze variabelen is dat niet het geval zodat wij geen specificatie van 
errortennen hebben doorgevoerd. Bovendien bevindt de bij het model behorende chi-
kwadraat zich dicht bij het aantal vrijheidsgraden zodat opname van de relatie ook 
modeltechnisch niet duidelijk is geïndiceerd. Een verklaring voor de samenhang van de 
storingstermen van autonomie en sociaal-emotionele binding moet waarschijnlijk 
buiten de in het model opgenomen variabelen worden gezocht. 

De gemiddelde schattingsfout per vrijheidsgraad kan met de maat RMSEA (Root Mean 
Square Error of Approximation) worden vastgesteld. Een RMSEA-waarde van .05 of 
lager duidt op een zeer goede fit. In het model is de RMSEA .00. De 
waarschijnlijkheid dat het model met de werkelijkheid overeenkomt is dus zeer groot 
(1.00). 

De maten AIC, CAIC en ECVI maken onderscheid tussen het verzadigde -, het (zelf) 
geconstrueerde - en het onafhankelijkheidsmodel. Ze geven aan welk van de drie 
modellen het beste is. Het model met de kleinste AlC-waarde is het meest informatief 
en dit is in ons geval het zelf geconstrueerde model. De CAIC houdt sterker rekening 
met de zuinigheidseis; hier heeft het onafhankelijke model een lichte voorkeur en 
voldoet het zelfgeconstrueerde model iets minder goed (2797.05 tegen 2944.22). De 
ECVI geeft inzicht in de gemiddelde verschillen tussen de voorspelde covariantiematrix 
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en de covariantiematrix in de zogenaamde valideringssteekproef. Deze verschillen 

moeten zo klein mogelijk zijn. De ECVI-waarde voor het zelf geconstrueerde model is 

duidelijk het laagst. 

Tot slot de resultaten volgens de Critical Ν. Dit criterium geeft de steekproefgrootte 
aan waaronder het verschil tussen de geobserveerde en voorspelde covarianties 
significant wordt. Het criterium voor een acceptabele fit ligt bij 200. De waarde van de 
CN voor het model is 437.769 en voldoet dus ruimschoots aan deze eis. 
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Bijlage 8: Totaaleffecten van het model 
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Tabel 7 9 Totaaleffecten van de persoonsgebonden kenmerken op de betrokkenheid bij de professionele ideologie, de betrokkenheid bij de 

organisatie m het algemeen en de oriëntatie op een managementtaak van medisch specialisten m algemene en academische ziekenhuizen in 

Nederland (N=329) 

Betrokkenheid professionele 
ideologie (autonomie) 

Betrokkenheid professionele 
ideologie (dispombiliteit) 

Betrokkenheid bij 
organisatie in het algemeen 

Onenlalie op taak 
in het management 

Betrokkenheid bij professionele 
ideologie (autonomie) 

Betrokkenheid bij professionele 
ideologie (dispombiliteit) 

Betrokkenheid bij 
organisatie in het algemeen 

(bèta) 
(b) 

(bèta) 
(b) 

- 267 (bèta) 
• 146 (b) 

162 (bèta) 
084 (b) 

(bèta) 
(b) 

- 182 
-248 

022 
029 

137 
341 

Persoonsgebonden kenmerken 

Leeftijd 

Geslacht 

Politieke voorkeur 

Arbeidsmotivatie intrinsiek 

Arbeidsmotivatie extrinsiek 

34 - 40 jaar 
41 - 45 jaar 
51 - 5 5 jaar 
56 - 64 jaar 
46 - 50 jaar 

Groen Links 
PvdA 
D66 
CDA 
VVD 

214 
347 
213 
340 
ref 

-080 
-407 
-061 
-266 

ref 

089 

34· 
41 
51 
56 
46· 

- 40 jaar 
- 45 jaar 
- 55 jaar 
• 64 jaar 
• 50 jaar 

-271 
137 
121 
490 
ref 

139 

34 - 40 jaar 
41 - 45 jaar 
51 - 55 jaar 
5 6 - 6 4 jaar 
46 - 50 jaar 

Groen Links 
PvdA 
D66 
CDA 
VVD 

- 191 
- 160 
-016 
-206 

ref 

012 
060 
009 
Ό39 

ref 

-001 

34 - 40 jaar 
41 - 45 jaar 
51 -55 jaar 
56 - 64 jaar 
46 - 50 jaar 

Vrouw 
Man 

Groen Links 
PvdA 
D66 
CDA 
W D 

552 
356 
110 

- 157 
ref 

-496 
tef 

020 
101 
015 
066 
ref 

-013 

(bèta)= gestandaardiseerd effect, (b)- ongestandaardiseerd effect 



Tabel 7.10: Totaaleffecten van de beroepsgebonden kenmerken op de betrokkenheid bij de professionele ideologie, de betrokkenheid bij de 
organisatie in het algemeen en de oriëntatie op een managementtaak van medisch specialisten in algemene en academische ziekenhuizen in 
Nederland (N=329) 

Betrokkenheid professionele Betrokkenheid professionele 
ideologie (autonomie) ideologie (disponibiliteit) 

Betrokkenheid bij 
organisatie in het algemeen 

Oriëntatie op taak 
in het management 

Betrokkenheid professionele 
ideologie (autonomie) 

Betrokkenheid professionele 
ideologie (disponibiliteit) 

Betrokkenheid bij 
organisatie in het algemeen 

(bèta) 
(b) 

(bèta) 
(b) 

•267 
-.146 

.162 
084 

(bèta) 
(b) 

(bèta) 
(b) 

(bèta) 
(b) 

-182 
-.248 

.022 
.029 

.137 
.341 

Beroepsgebonden kenmerken 

Specialisme 

Werkvorm 

Functie/taken in de 
organisatie (extra) 

Tijdsbesteding aan directe 
patiëntenzorg 

Tijdsbesteding aan overleg 

Heelkundig 
Ondersteunend 
Intern 

Vrijgevestigd 
Gecombineerd 
Dienstverband 

.100 
289 
ref 

.631 Vrijgevestigd 
304 Gecombineerd 
ref Dienstverband 

.108 

276 
.184 

ref. 

Heelkundig 
Ondersteunend 
Intern 

Vrijgevestigd 
Gecombineerd 
Dienstverband 

-015 
-.042 

ref. 

-069 
-029 

ref. 

-.029 

.172 

Heelkundig 
Ondersteunend 
Intern 

Vrijgevestigd 
Gecombineerd 
Dienstverband 

Basisfunctie 
Beroepsinhoudelijk 
Beroepsinhoudelijk/ 
organisatorisch 
Organisatorisch 

-.015 
.301 

ref. 

322 
113 
ref. 

-.797 
-.722 

-456 
ref. 

-.020 

.189 

(bèta)= gestandaardiseerd effect, (b)= ongestandaardiseerd effect 



Ν) 
00 
OS 

Tabel 7.11: Totaaleffecten van de ziekenhuisgebonden kenmerken op de betrokkenheid bij de professionele ideologie, de betrokkenheid bij de 
organisatie in het algemeen en de oriëntatie op een managementtaak van medisch specialisten in algemene en academische ziekenhuizen in 
Nederland (N=329) 

Betrokkenheid professionele 
ideologie (autonomie) 

Betrokkenheid professionele 
ideologie (disponibilileil) 

Betrokkenheid bij 
organisatie in het algemeen 

Orientane op taak 
in het management 

Betrokkenheid professionele 
ideologie (autonomie) 

Betrokkenheid professionele 
ideologie (dispombiliteit) 

Betrokkenheid bij 
organisatie in het algemeen 

(bèta) 
(b) 

(bèta) 
(b) 

-.267 (bèta) 
-.146 (b) 

. 162 (bèta) 
084 (b) 

(bèta) 
(b) 

-.182 
-.248 

022 
.029 

.137 
341 

Ziekenhuisgebonden kenmerken 

Type ziekenhuis 

Beslissingsstructuur 
(decentraal) 

Invloed op bestuur en beleid 

Signatuur ziekenhuis 

-.090 024 

.472 

Klein algemeen 
Groot algemeen 
Topkl algemeen 
Academisch 

Algemeen 
Christelijk 

-.547 
-.419 
-.287 

ref. 

.016 

.065 

-256 
ref. 

(bèta)= gestandaardiseerd effect, (b)= ongestandaardiseerd effect 



Bijlage 9: Proportie direct verklaarde variantie 

Tabel 7.12: Proportie direct verklaarde variantie (bèta2 ) van de betrokkenheid bij de 

professionele ideologie, de betrokkenheid bij de organisatie in het algemeen en de 

oriëntatie op een taak in het management van medisch specialisten in algemene en 

academische ziekenhuizen in Nederland. Naar persoonsgebonden-, beroepsgebonden-

en ziekenhuisgebonden kenmerken (N=329) 

Persoonsgebonden 

Leeftijd 

Geslacht 

Politieke voorkeur 

Arbeidsmotivatie 
intrinsiek 

Arbeidsmotivatie 
extrinsiek 

Beroepsgebonden 

Specialisme 

Werkvorm 

Functie/taken in de 
organisatie (extra) 

Tijdsbesteding aan 
directe patiëntenzorg 

Tijdsbesteding 
aan overleg 

Ziekenhuisgebonden 

Type ziekenhuis 

Beslissingsstructuur 

Invloed op bestuur 
en beleid 

Signatuur ziekenhuis 

Totaal 

Betrokkenheid 
bij professionele 

ideologie 
(autonomie) 

kenmerken 

kenmerken 

kenmerken 

.024 

.024 

.008 

.015 

.101 

.012 

.008 

.192 

Betrokkenheid 
bij professionele 

ideologie 
(disponibiliteit) 

.060 

.019 

.017 

.096 

Betrokkenheid 
bij organisatie 

in het algemeen 

.027 

.030 

.223 

.280 

Onentatie op 
taak in het 

management 

.051 

.008 

.014 

.032 

.096 

.028 

.032 

.011 

.272 
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Bijlage 10: Codeboekgegevens: variabelen, inhoud, 
type schaalconstructie en vragenlijstnummer 

Factoranalyse (fa) 
Likertanalyse (ss) 
Mokkenschaalanalyse (ma) 
Typologie (tp) 

Code 
variabele 

Inhoud variabele Type Nummer 
schaalconstructie vragenlijst 

Vl_0a 

V1_0 

V2_0a 

V2_2aa 

V3a 

V4a 

V5a 

Vócentra 

Var7 

V8a 

V8_8aa 

Invloedb 

Vi la 

V12autl 

V12socl 

Vzekl 

V12arbel 

V12ontl 

Intrin 

Ziekenhuiscategorie (specialisten) 

Ziekenhuiscategorie (WVC) 

Opleidingsbevoegdheid ziekenhuis 
(specialisten) 

Opleidingsbevoegdheid ziekenhuis 
(SRC) 

Omvang medische staf 

Omvang maatschap/afdeling 

Aantal opleidingsplaatsen specialismen 

Mate van decentralisatie 

Bestuursniveau 

Aantal ziekenhuisbedden (specialisten) 

Aantal ziekenhuisbedden (WVC) 

Invloed op bestuur en beleid 

Signatuur ziekenhuis 

Arbeidsmotivatie: autonomie 

Arbeidsmotivatie: sociale contacten 

Arbeidsmotivatie: loon en promotie 

Arbeidsmotivatie: 
arbeidsomstandigheden 

Arbeidsmotivatie: zelfontplooiing 

Arbeidsmotivatie intrinsiek 

tp 

tp 

tp 

tp 

tp 

tp 

tp 
m£ 

tp 

tp 

tp 
SS 

tp 
SS 

SS 

SS 

SS 

SS 

SS 

Extrin Arbeidsmotivatie extrinsiek ss 

V13nuaf Tijdsbesteding; sociale contacten ss 

V13nub Tijdsbesteding; opleiding en scholing tp 

V13nuce Tijdsbesteding; medisch overleg ss 

3 

4 

5 

6a, b, c 

7 

8 

9, 10 

11 

12a, e, h 

12c, f, j 

12b. d, g, i 

12m, η 

12k, 1, o 

12a, e, h, 

12k, 1, o 

12c, f, j 

12b, d, g, i 

12m, η 

13a, f 

13b 

13c, e 
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V13nudg Tijdsbesteding, organisatonsch overleg 

V13pers Tijdsbesteding, met organisatorisch 

(persoonlijk/professioneel) 

V13org Tijdsbesteding, organisatorisch 

V13tot Tijdsbesteding, totaal 

V13_13ha Tijdsbesteding, directe patiëntenzorg 

V14tkaf Toekomstige tijdsinvestering, sociale 
contacten 

VMtkb Toekomstige tijdsinvestering, opleiding 
en scholing 

V14tkce Toekomstige tijdsinvestering, medisch 
overleg 

V14tkdg Toekomstige tijdsinvestering, 
organisatorisch overleg 

V14tkbaf Toekomstige tijdsinvestering, 
niet organisatorisch 
(persoonlijk/professioneel) 

V14tkcedg Toekomstige tijdsinvestering, 
organisatorisch 

V14tktot Toekomstige tijdsinvestering, totaal 

V14_14ha Toekomstige tijdsinvestering, 
directe patiëntenzorg 

VlSlopro Verwachtingen, loon en promotie 

V15arb Verwachtingen, arbeidsomstandigheden 

VISauto Verwachtingen, autonomie 

VISsoco Verwachtingen, sociale contacten 

VISontpl Verwachtingen, zelfontplooiing 

Vlóegal Beroepshouding, egalitarisme 

X2 Beroepshouding, egahtansme 

Vlóantfl Beroepshouding, anti-formahsenng 

Q2 Beroepshouding, anti-formalisering 

Vlódispl Beroepshouding, disponibihteit 

P2 Beroepshouding, disponibihteit 

Vlóautl Beroepshouding, autonomie 

Y2 Beroepshouding, autonomie 

V16wijcl Beroepshouding, zelfregulatie 

Z2 Beroepshouding, zelfregulatie 

Onderstl Onderschrijven ziekenhuisbeleid 

Factoo2 Onderschnjven ziekenhuisbeleid 

ss 13d, g 

SS 

SS 

SS 

SS 

SS 

tp 

SS 

SS 

SS 

SS 

SS 

SS 

SS 

SS 

SS 

SS 

SS 

SS 

fa 

SS 

fa 

SS 

fa 

SS 

fa 

SS 

fa 

SS 

fa 

13a, b, f 

13c, d, e, g 

13a, b, c, d 
13e, f. g 

13h 

14a, f 

14b 

14c, e 

14d, g 

14a, b, f 

14c, d, e, g 

14a, b, c, d 
14e, f, g 

14h 

15a, g 

15n, q 

15b, o, ρ 

15e, h, k 

15f, i, 1 

16d, o 

16d, o 

16i, 1 

16i, 1 

16a, η 

16a, η 

16b, f, j 

16b, f, j 

16c, g, h 

16c, g, h 

17, 18, 19 

17, 18, 19 
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Ondbell 

V20a 

V21a 

V22binl 

AB 

V22binal 

V23a 

V24org 

V25o 

V25prof 

V26vertrl 

Vertrfac 

Scvertr 

V27_27a 

V281oy 

OB 

OBI 

V29a 

V30a 

V31a 

V32a 

V33a 

V34a 

V35a 

V36funct 

V37a 

V38aa 

Onderschnjven ziekenhuisbeleid 

Preferentie doelen organisatie 

Voorkeur extra werkzaamheden 

Sociaal-emotionele binding 

Sociaal-emotionele binding 

Sociaal-emotionele binding 

Frequentie externe contacten 

Ontwikkelingen organisatie 

Preferentie referentiegroep (organisatie) 

Preferentie referentiegroep (professie) 

Vertrouwen in management ziekenhuis 

Vertrouwen in management ziekenhuis 

Vertrouwen in management ziekenhuis 

Oriëntatie op managementtaak 

Loyaliteit aan de organisatie 

Betrokkenheid bij de organisatie in het 
algemeen 

Betrokkenheid bij de organisatie in het 
algemeen 

Leeftijd 

Geslacht 

Beroepservaring als arts 

Beroepservaring als specialist 

Specialisme 

Werkervaring in huidig ziekenhuis 

Werkvorm 

Functie in organisatie 

Lidmaatschap beroepsorganisatie 

Politieke voorkeur 

ma 

tp 

tp 
ss 

fa 

ma 

tp 
SS 

ma 

ma 

SS 

fa 

ma 

tp 
ma 

SS 

fa 

tp 

tp 

tp 

tp 

tp 

tp 

tp 
SS 

SS 

tp 

17, 18, 19 

20 

21 

22a, b, c, d 

22a, b, c, d 

22a, b, c, d 

23 

24c, d 

25b, c, d 

25a, b. c, d 

26a, b, c, d, e 

26a, b, c, d, e 

26a, b, c, d, e 

27 

28b, c, d, e 

17, 18, 19 
22a, b, c, d 
26a, b, c, d, e 
28b, c, d, e 

17, 18, 19 
22a, b, c, d 
26a, b, c, d, e 
28b, c, d, e 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36a, b, c, d 
36e, f, g 

37 

38 
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Bijlage 11 : Overzicht grafieken, figuren en tabellen 

Grafieken 
Grafiek 2.1: Aantal huisartsen en specialisten tussen 1900 en 1994 in Nederland 
Grafiek 2.2:Omvang ziekenhuisvoorzieningen in Nederland 1937-1994 (1937=100) 

Figuren 

Figuur 4.1: Conceptualisering 'Oriëntatie op de professierol' 
Figuur 4.2: Conceptualisering Oriëntatie op de organisatierol' 
Figuur 4.3: Conceptualisering Oriëntatie op het management Γ 
Figuur 4.4: Conceptualisering Oriëntatie op het management ΙΓ 
Figuur 4.5: Het theoretisch model van de roloriëntaties van medisch specialisten in 

algemene en academische ziekenhuizen in Nederland 
Figuur 5.1: Overzicht van de geconstrueerde variabelen van de binding van medisch 

specialisten in algemene en academische ziekenhuizen in Nederland aan de 
professie, de betrokkenheid bij de organisatie, het vertrouwen in het 
management en de oriëntatie op een managementtaak naar type schaal 

Figuur 6.1 : Herziene conceptualisering van de binding van medisch specialisten aan de 
professie: twee grootheden die ieder afzonderlijk verwijzen naar de 
betrokkenheid van medisch specialisten bij de professionele ideologie 

Figuur 6.2: Herziene conceptualisering van de betrokkenheid van medisch specialisten 
bij de organisatie: vier grootheden die tezamen verwijzen naar de 
betrokkenheid van medisch specialisten bij de organisatie in het 
algemeen 

Figuur 6.3: Het theoretisch model van de roloriëntaties van medisch specialisten in 
algemene en academische ziekenhuizen in Nederland na de herziening van de 
hoofdconcepten 

Figuur 6.4: Binding aan de professionele ideologie (autonomie en disponibiliteit), 
betrokkenheid bij de organisatie in het algemeen en oriëntatie op een 
managementtaak van medisch specialisten in algemene en academische 
ziekenhuizen in Nederland naar persoonsgebonden -, beroepsgebonden - en 
ziekenhuisgebonden kenmerken. Significante positieve bivariate effecten 

Figuur 6.5: Overzicht van de significante positieve verbanden van de binding van 
medisch specialisten in algemene en academische ziekenhuizen in Nederland 
aan de professie naar persoonsgebonden-, beroepsgebonden- en 
ziekenhuisgebonden kenmerken 

Figuur 6.6: Overzicht van de significante positieve verbanden van de vijf deelaspecten 
van de betrokkenheid van medisch specialisten in algemene en academische 
ziekenhuizen in Nederland bij de organisatie naar persoonsgebonden-, 
beroepsgebonden- en ziekenhuisgebonden kenmerken 

Figuur 6.7: Medisch specialisten in algemene en academische ziekenhuizen in 
Nederland en de oriëntatie op het management. Overzicht van de significante 
positieve verbanden naar persoonsgebonden-, beroepsgebonden- en 
ziekenhuisgebonden kenmerken 
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Figuur 7.1: Het empirisch-theoretisch roloriëntatiemodel van medisch specialisten in 
algemene en academische ziekenhuizen in Nederland (Lisrei). Gestandaar
diseerde schattingsresultaten(N=329) 

Tabellen 
Tabel 2.1a: Ontwikkeling van de geïndexeerde omvang en het gebruik van 

ziekenhuisvoorzieningen, alsmede de proportionele ontwikkeling van de 
bevolking tussen 1937 en 1994. Aantal ziekenhuizen, aantal bedden, aantal 
verpleegdagen (1937=100) 

Tabel 2.1b: Ontwikkeling van de geïndexeerde omvang en het gebruik van 
ziekenhuisvoorzieningen, alsmede de proportionele ontwikkeling van de 
bevolking tussen 1937 en 1994. Gemiddelde verpleegduur, aantal 
specialisten, aantal opnamen (1937=100) 

Tabel 5.1: Geregistreerde medisch specialisten naar klasse per 1-1-1994. Absolute 
aantallen en percentages (N=13.694) 

Tabel 5.2: Steekproefverhoudingen. Aantal specialisten in bruto steekproef naar type 
specialisme en type ziekenhuis 

Tabel 5.3: Dataverzameling in chronologische volgorde naar absolute aantallen en 
percentages 

Tabel 5.4: Verdeling onderzoeksgroep (bruto steekproef) en responsgroep (netto 
steekproef) naar type specialisme en type ziekenhuis. Absolute aantallen en 
percentages 

Tabel 5.5: Herweging van de netto steekproef: wegingsfactor, feitelijke aantallen en 
ideale netto steekproef naar steekproefcategone 

Tabel 5.6: Betrokkenheid van medisch specialisten in algemene en academische 
ziekenhuizen in Nederland bij de professionele ideologie (vijf aspecten): 
percentages, rangnummers, betrouwbaarheid en aantallen (N) 

Tabel 5.7: Betrokkenheid van medisch specialisten bij de professionele ideologie: 
samenhang van de afzonderlijke aspecten. Cramérs' V (Pearson's R) 

Tabel 5.8: Gerichtheid van medisch specialisten in algemene en academische 
ziekenhuizen in Nederland op professionele vaardigheden: tijdsbesteding aan 
verdere opleiding en scholing op het vakgebied. Frequenties en percentages 
(N= 473) 

Tabel 5.9: Uitwisseling van medisch specialisten in algemene en academische 
ziekenhuizen in Nederland met vakgenoten: mate van contact met 
vakgenoten buiten de organisatie. Frequenties en percentages (N=478) 

Tabel 5.10: Onderschrijven van het zorgbeleid, financiële beleid en personele beleid 
door medisch specialisten in algemene en academische ziekenhuizen in 
Nederland. Percentuele frequenties en factorladingen (N=463) 

Tabel 5.11: Onderschrijven van het ziekenhuisbeleid door medisch specialisten in 
algemene en academische ziekenhuizen in Nederland. Somscores, frequenties 
en percentages (N=463) 

Tabel 5.12: Onderschrijven van het ziekenhuisbeleid door medisch specialisten in 
algemene en academische ziekenhuizen in Nederland. Antwoordpatroon van 
de probabilistische scalogramanalyse met afgeleide scores, frequenties en 
percentuele frequenties (N=437) 
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Tabel 5 13 Correlaties tussen de afzonderlijke items van loyaliteit (phi) (N=467) 
Tabel 5 14 Loyaliteit van medisch specialisten in algemene en academische 

ziekenhuizen in Nederland aan de organisatie Antwoordpatroon van de 
probabilistische scalogramanalyse met afgeleide scores, frequenties en 
percentuele frequenties (N=464) 

Tabel 5 15 Sociaal-emotionele binding aan de organisatie van medisch specialisten in 
algemene en academische ziekenhuizen in Nederland Somscores, frequenties 
en percentages (N=478) 

Tabel 5 16 Correlaties tussen de afzonderlijke items van de sociaal-emotionele binding 
aan het ziekenhuis (phi) (N=478) 

Tabel 5 17 Sociaal-emotionele binding van medisch specialisten in algemene en 
academische ziekenhuizen in Nederland aan de organisatie Antwoordpatroon 
van de probabilistische scalogramanalyse met afgeleide scores, frequenties 
en percentuele frequenties (N=478) 

Tabel 5 18 Normatieve oriëntatie op de organisatie door medisch specialisten in 
algemene en academische ziekenhuizen in Nederland bij problemen met 
managers, verpleegkundigen en patiënten Probabilistische scalogram
analyse met antwoordpatronen en afgeleide scores, frequenties en percentuele 
frequenties (N=454) 

Tabel 5 19 Investeren in sociale contacten in de organisatie door medisch specialisten 
in algemene en academische ziekenhuizen in Nederland Somscores, 
frequenties en percentages (N=484) 

Tabel 5 20 Vertrouwen van medisch specialisten in algemene en academische 
ziekenhuizen in Nederland in het management Somscores, frequenties en 
percentages (N=474) 

Tabel 5 21 Vertrouwen van medisch specialisten in algemene en academische 
ziekenhuizen in Nederland in het management Antwoordpatroon van de 
probabilistische scalogramanalyse met afgeleide scores en percentuele 
frequenties (N=476) 

Tabel 5 22 Oriëntatie van medisch specialisten in algemene en academische 
ziekenhuizen in Nederland op een managementtaak ambitie voor een taak in 
het management Frequenties en percentuele frequenties (N=467) 

Tabel 5 23 Betrokkenheid van medisch specialisten bij de professionele ideologie 
Principale Factor Analyse (oblimin fixed 5) Communahtciten (H2) en 
factorladingen (N=469) 

Tabel 5 24 Opvattingen van medisch specialisten in algemene en academische 
ziekenhuizen in Nederland over de professionele ideologie (vijf aspecten) 
Percentuele frequenties 

Tabel 5 25 Onderschrijven van het zorgbeleid, financiële beleid en personele beleid van 
het ziekenhuis door medisch specialisten in algemene en academische 
ziekenhuizen in Nederland Percentuele frequenties 

Tabel 5 26 Loyaliteit van medisch specialisten in algemene en academische 
ziekenhuizen in Nederland aan het ziekenhuis van baan veranderen bij 
betere mogelijkheden elders Percentuele frequenties 

Tabel 5 27 Sociaal-emotionele binding van medisch specialisten in algemene en 
academische ziekenhuizen in Nederland aan de organisatie Percentuele 
frequenties 
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Tabel 5 28 

Tabel 5 29 

Tabel 5 30 

Tabel 5 31 

Tabel 6 1 

Tabel 6 2 

Tabel 6 3 

Tabel 6 4 

Tabel 6 5 

Tabel 6 6 

Het management en de professie als normatieve referentiegroep van medisch 
specialisten in algemene en academische ziekenhuizen in Nederland bij 
problemen met collega's, patiënten, verpleegkundigen en managers 
Frequenties en percentuele frequenties 
Investeren van medisch specialisten in algemene en academische 
ziekenhuizen in Nederland in sociale contacten tijdsbesteding aan sociale 
contacten in het werk Frequenties en percentuele frequenties (N= 473) 
Investeren van medisch specialisten in algemene en academische 
ziekenhuizen in Nederland in sociale contacten tijdsbesteding aan informele 
activiteiten Frequenties en percentuele frequenties (N=473) 
Vertrouwen van medisch specialisten in algemene en academische 
ziekenhuizen in Nederland in het management van het ziekenhuis 
Percentuele frequenties 
Binding van medisch specialisten in algemene en academische ziekenhuizen 
in Nederland aan de professie betrokkenheid bij de professionele ideologie 
(vijf grootheden), gerichtheid op professionele vaardigheden en uitwisseling 
met vakgenoten naar persoonsgebonden kenmerken Regressie-coëfficiënten 
(b en bèta) 
Binding van medisch specialisten in algemene en academische ziekenhuizen 
in Nederland aan de professie betrokkenheid bij de professionele ideologie 
(vijf grootheden), gerichtheid op professionele vaardigheden en uitwisseling 
met vakgenoten naar beroepsgebonden kenmerken Regressie-coëfficiënten 
(b en bèta) 
Binding van medisch specialisten in algemene en academische ziekenhuizen 
in Nederland aan de professie betrokkenheid bij de professionele ideologie 
(vijf grootheden), gerichtheid op professionele vaardigheden en uitwisseling 
met vakgenoten naar ziekenhuisgebonden kenmerken Regressie-
coefficienten (b en bèta) 
Betrokkenheid van medisch specialisten in algemene en academische 
ziekenhuizen in Nederland bij de organisatie naar persoonsgebonden 
kenmerken Onderschrijven van het beleid, loyaliteit aan de organisatie, 
sociaal-emotionele binding aan de organisatie, normatieve oriëntatie op de 
organisatie en investeren in sociale contacten Regressie-coëfficiënten (b en 
bèta) 
Betrokkenheid van medisch specialisten in algemene en academische 
ziekenhuizen in Nederland bij de organisatie naar beroepsgebonden 
kenmerken Onderschrijven van het beleid, loyaliteit aan de organisatie, 
sociaal-emotionele binding aan de organisatie, normatieve oriëntatie op de 
organisatie en investeren in sociale contacten Regressie-coëfficiënten (b en 
bèta) 
Betrokkenheid van medisch specialisten in algemene en academische 
ziekenhuizen in Nederland bij de organisatie naar ziekenhuisgebonden 
kenmerken Onderschrijven van het beleid, loyaliteit aan de organisatie, 
sociaal-emotionele binding aan de organisatie, normatieve onentatie op de 
organisatie en investeren in sociale contacten Regressie-coëfficiënten (b en 
bèta) 

296 



Tabel 6.7: De oriëntatie van medisch specialisten in algemene en academische 
ziekenhuizen in Nederland op het management naar persoonsgebonden 
kenmerken Regressie-coëfficiënten (b en bèta) 

Tabel 6 8. De oriëntatie van medisch specialisten in algemene en academische 
ziekenhuizen in Nederland op het management naar beroepsgebonden 
kenmerken Regressie-coëfficiënten (b en bèta) 

Tabel 6 9: De oriëntatie van medisch specialisten in algemene en academische 
ziekenhuizen in Nederland op het management naar ziekenhuisgebonden 
kenmerken Regressie-coëfficiënten (b en bèta) 

Tabel 6 10 Samenhang tussen de deelconcepten en aspecten van de binding van medisch 
specialisten in algemene en academische ziekenhuizen in Nederland aan de 
professie (Cramer's V) 

Tabel 6.11. Samenhang tussen de afzonderlijke concepten en deelconcepten van de 
betrokkenheid van medisch specialisten in algemene en academische 
ziekenhuizen in Nederland bij de organisatie en de oriëntatie op het 
management (Cramer's V) 

Tabel 6.12: Betrokkenheid van medisch specialisten in algemene en academische 
ziekenhuizen in Nederland bij de organisatie in het algemeen naar 
persoongebonden-, beroepsgebonden- en ziekenhuisgebonden kenmerken 
Regressie-coëfficiënten (b en bèta) 

Tabel 6.13. Betrokkenheid van medisch specialisten in algemene en academische 
ziekenhuizen in Nederland bij de organisatie in het algemeen Vier 
deelconcepten Communaliteiten en factorladingen (n=442) 

Tabel 6.14. Betrokkenheid van medisch specialisten in algemene en academische 
ziekenhuizen in Nederland bij de organisatie in het algemeen. Somscores, 
frequenties en percentuele frequenties (N=442) 

Tabel 7.1: Geobserveerde aantallen en de op grond van toeval verwachte aantallen van 
de onentatiepatronen van de betrokkenheid van medisch specialisten in 
algemene en academische ziekenhuizen in Nederland bij de professionele 
ideologie (autonomie) en de organisatie in het algemeen (N=432) 

Tabel 7.2. Geobserveerde aantallen en de op grond van toeval verwachte aantallen van 
de onentatiepatronen van de betrokkenheid van medisch specialisten in 
algemene en academische ziekenhuizen in Nederland bij de professionele 
ideologie (autonomie), de organisatie in het algemeen en de oriëntatie op 
een managementtaak (N=432) 

Tabel 7 3. Geobserveerde aantallen en de op grond van toeval verwachte aantallen van 
de onentatiepatronen van de betrokkenheid van medisch specialisten in 
algemene en academische ziekenhuizen in Nederland bij de professionele 
ideologie (disponibihteit) en de organisatie in het algemeen (N=428) 

Tabel 7 4. Geobserveerde aantallen en de op grond van toeval verwachte aantallen van 
de onentatiepatronen van de betrokkenheid van medisch specialisten in 
algemene en academische ziekenhuizen in Nederland bij de professionele 
ideologie (disponibihteit), de organisatie in het algemeen en de oriëntatie 
op een managementtaak (N=428) 

Tabel 7 5: Statistics voor modelfit 
Tabel 7.6. Ongecontroleerde (bivanate) en gecontroleerde (multiple) effecten van de 

achtergrondkenmerken op de betrokkenheid van medisch specialisten in 

297 



algemene en academische ziekenhuizen in Nederland bij de professionele 
ideologie, de betrokkenheid bij de organisatie in het algemeen en de 
oriëntatie op een taak in het management naar type achtergrondkenmerk 
persoonsgebonden, beroepsgebonden en ziekenhuisgebonden 

Tabel 7 7 1 Resultaten van de multiple analyse van het theoretisch rolorientatiemodel 
van medisch specialisten in algemene en academische ziekenhuizen in 
Nederland Aangenomen en verworpen hypothesen (N=329) 

Tabel 7 7 2 Resultaten van de multiple analyse van het theoretisch rolorientatiemodel 
van medisch specialisten in algemene en academische ziekenhuizen in 
Nederland Aangenomen en verworpen hypothesen (N=329) Vervolg 

Tabel 7 8 Berekening en toetsing van de autocorrelatie voor de variabelen 
betrokkenheid bij de organisatie in het algemeen (factor- en likertscores) en 
de oriëntatie op een managementtaak van medisch specialisten in 
ziekenhuizen in Nederland Multimveau regressie-analyse op specialist- en 
ziekenhuisniveau 

Tabel 7 9 Totaaleffecten van de persoonsgebonden kenmerken op de betrokkenheid bij 
de professionele ideologie, de betrokkenheid bij de organisatie in het 
algemeen en de oriëntatie op een managementtaak van medisch specialisten 
in algemene en academische ziekenhuizen in Nederland (N=329) 

Tabel 7 10 Totaaleffecten van de beroepsgebonden kenmerken op de betrokkenheid bij 
de professionele ideologie, de betrokkenheid bij de organisatie in het 
algemeen en de oriëntatie op een managementtaak van medisch specialisten 
in algemene en academische ziekenhuizen in Nederland (N=329) 

Tabel 7 11 Totaaleffecten van de ziekenhuisgebonden kenmerken op de betrokkenheid 
bij de professionele ideologie, de betrokkenheid bij de organisatie in het 
algemeen en de oriëntatie op een managementtaak van medisch specialisten 
in algemene en academische ziekenhuizen in Nederland (N=329) 

Tabel 7 12 Proportie direct verklaarde vanantie (bèta2) van de betrokkenheid bij de 
professionele ideologie, de betrokkenheid bij de organisatie in het algemeen 
en de oriëntatie op een taak in het management van medisch specialisten in 
algemene en academische ziekenhuizen in Nederland Naar persoonsgebon
den-, beroepsgebonden- en ziekenhuisgebonden kenmerken (N=329) 
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Stellingen 

behorende bij het proefschrift 

'DüTerentiatie & Adaptatie' 
Het draagvlak voor integratie in de organisatie onder 

medisch specialisten in algemene en academische 
ziekenhuizen in Nederland 

S.C.C.M, van der Wee 



1. Zoals de collectivisering Tan de medische beroepsgroep het startpunt 
vormde voor de opbouw van de machtspositie van de professie, zo 
vormt de collectieve integratie van de medische professie in de 
organisatie het startpunt voor de afbraak daarvan. 

2. Medisch specialisten die het dienstbaarheidsideaal hoog in het 
vaandel hebben staan zijn van de specialistische beroepsbeoefenaren 
de echte dragers voor een (meer) klantgerichte cultuur in de 
organisatie. (Dit proefschrift) 

3. De mate van integratie van medisch specialisten in het ziekenhuis kan 
niet worden afgemeten aan de roep om het behoud van de 
professionele autonomie. (Dit proefschrift). 

4. De bureaucratisering van het medisch specialistisch handelen en de 
economïsch-juridische integratie van specialisten in de organisatie 
versterken de tendens tot elitevorming in de medisch specialistische 
beroepsgroep. De beroepsgroep als 'genootschap van ^11]]»^ maakt 
plaats voor de beroepsgroep als 'genootschap van ongelijken*. 

5. Voor de invulling van managementtaken voor specialisten doen 
bestuurders van ziekenhuizen er goed aan naast de mate van 
tijdsbesteding aan overleg in de organisatie ook de leeftijd van de 
specialisten in hun overweging te betrekken. (Dit proefschrift) 

6. Medisch specialisten zouden zelf hun carrièrepaden in de organisatie 
moeten definieren en spanningen tussen de carrièregroepen in de 
professie moeten voorkomen willen ze de toekomst van de professie in 
het ziekenhuis veilig stellen. (Abbott e.a. Dit proefschrift). 

7. Dat ziekenhuisbesturen wettelijk de bevoegdheid hebben gekregen 
om namens specialisten te onderhandelen met de verzekeraars ('Inte
gratie wet' Stb.1999, 16) versterkt weliswaar de juridisch-economische 
machtsbasis van het management maar ook de kans op een zeer 
bureaucratische overlegcuhunr tussen professie en organisatie. 



8. Het gebruik van het begrip geïntegreerde zorgaanspraak als 
doelstelling van de 'Integratiewet' (Stb. 1999, 16) is misleidend. Het 
suggereert dat patiënten belang zouden hebben bij de nieuwe wet 
terwijl dat belang vooral bij de overheid is gelegen. 

9. Het is niet zo dat in verpleeghuizen de zorg voor dementerende 
bejaarden beter is dan in verzorgingstehuizen. Het is wel zo dat in 
verpleeghuizen het afwijkende gedrag van de dementerende wordt 
geaccepteerd en in verzorgingstehuizen is dat minder. 

10. Er is een sterke relatie tussen iemands rijstijl en zijn of haar 
persoonlijke frustraties. 

11. Dat de journalistiek in Nederland relatief veel aandacht besteedt aan 
het 'goed scorende' onderzoek van bijvoorbeeld aidstherapieën of 
im potentieproblemen, en relatief weinig aan het 'gewone' medische 
onderzoek zoals naar goede vaccins of desinfectiemethodent moet in 
het licht van de gezondheidswinst van de (wereld)bevolking als een 
ernstige omissie worden beschouwd. 

12. Dat de omvang van de vergrijzing van de bevolking de overheid steeds 
weer verrast bezorgt ouderen en hun familie grijze haren. 





Medisch specialisten en ziekenhuisorganisaties zijn de 
afgelopen decennia meer en meer van elkaar afhankelijk 
geworden. Konden specialisten voorheen nog relatief 
autonoom in het ziekenhuis hun beroep uitoefenen, nu wordt 
van specialisten verlangd dat zij betrokken zijn bij de 
organisatie en dat zij medeverantwoordelijkheid dragen 
voor de organisatie van de zorg. Veranderingen die ook een 
andere rol van specialisten in het ziekenhuis met zich 
meebrengen. 

Dit boek biedt een verkenning van deze nieuwe rol van 
medisch specialisten in het ziekenhuis. Centraal hierin staat 
de vraag naar het draagvlak voor integratie in de 
organisatie onder medisch specialisten in algemene en 
academische ziekenhuizen in Nederland, en de factoren die 
hierop van invloed zijn. Welke specialisten onderschrijven het 
beleid van het ziekenhuis sterk, welke specialisten zijn vooral 
sociaal-emotioneel met het ziekenhuis verbonden en welke 
hebben veel vertrouwen in het management? Zijn het vooral 
de mannelijke specialisten, de vrouwelijke, de vrijgevestigde 
of de academische specialisten die in sterke mate een taak 
in het management van het ziekenhuis ambiëren? En welke 
rol spelen de klassieke professiewaarden in de 
betrokkenheid van de specialisten bij de organisatie? 
In theoretisch perspectief leveren wij met deze studie een 
bijdrage aan de ontwikkeling van het theoriegebied van de 
roloriëntaties van professionals in organisaties. 


