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Introductie

Een fundamenteel doel van de opleiding chirurgie is om AIOS te helpen hun professionele identiteit te 
ontwikkelen. Rolmodellen kunnen hier sterk aan bijdragen door de eigenschappen, normen en waarden van de 
chirurgische gemeenschap uit te dragen. Er is echter weinig bekend over hoe ervaringen met rolmodellen de 
professionele identiteitsontwikkeling van AIOS beïnvloeden.

Methode

Voor deze kwalitatieve studie gebruikten wij ‘grounded theory’ als methode om een conceptueel model te 
construeren dat de ervaringen van AIOS met rolmodellen kan verklaren. Veertien AIOS chirurgie werden 
bevraagd middels een individueel online semi-gestructureerd interview. Verzamelen, coderen en analyseren van 
data was een iteratief proces, opdat het resulterende model stevig verankerd zou zijn in de data. Door overleg 
bereikten de onderzoekers consensus over de resultaten.

Resultaten

Ons model is gebaseerd op drie thema’s: het ontstaan van een ‘rolmodelmoment’, het leerproces en de 
leerresultaten (figuur). Een rolmodelmoment kan ontstaan als de AIOS (1) een gevoel heeft ‘erbij te horen’ (
‘sense of belonging’), én (2) hij/zij zich identificeert met het rolmodel, én (3) hij/zij positieve emoties voelt bij 
dat specifieke moment, bijvoorbeeld ‘bewondering’. AIOS imiteren en passen gedrag aan gebaseerd op hun 
individuele behoeften. Via rolmodelmomenten ontwikkelen AIOS hun waarden, versterken ze persoonlijke 
eigenschappen en leren ze keuzes te maken op het individuele pad om chirurg te worden.



Figuur. De kronkelige pijl geeft de continue, individuele professionele identiteitsontwikkeling weer. PIF = 
Professional Identity Formation. Schematische weergave een rolmodelmoment, het leerproces en de 
leerresultaten ervan. Elk onderdeel heeft invloed op de professionele identiteitsontwikkeling. De dikgedrukte 
pijlen benadrukken het belang van reflectie.

Conclusie

AIOS leren van hun rolmodellen door hen te observeren en te reflecteren op specifieke rolmodelmomenten. 
Deze momenten zijn sterke katalysatoren voor de ontwikkeling van hun professionele identiteit. Gebruik van 
ons model kan bijdragen aan de verbetering van de opleiding tot chirurg.
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