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7.1 Achtergrond van het promotieonderzoek

Ofschoon er al veel bekend is over de effecten van implementatie van de 

mastergeschoolde physician assistants en verpleegkundig specialisten in de 

Nederlandse gezondheidszorg, laat de situatie wat er gebeurt wanneer een moreel 

dilemma zou aandienen in de spreekkamers van beide zelfstandig bevoegde 

professionals, zich alleen nog maar raden. Met dit promotieonderzoek is een aanzet 

gedaan richting vervolgstudies die de fasen van het ethisch besluitvormingsproces 

onder deze professionals, en bij voorkeur al tijdens de opleiding, in kaart te brengen. 

Binnen de diverse uitgevoerde studies zijn antecedenten van (on)ethisch gedrag 

onder physician assistants en verpleegkundig specialisten onderzocht. Onder het 

motto van “meten is weten” heb ik in dit promotieonderzoek vragenlijsten landelijk 

uitgezet met als doel enerzijds het (on)ethisch gedrag te onderzoeken, maar 

anderzijds de gebruikte en ontwikkelde vragenlijsten te valideren. Dat is nooit eerder 

op deze wijze gedaan, noch in Nederland, noch wereldwijd. De vragenlijsten zijn voor 

een deel vertaald vanuit het Engels naar het Nederlands, maar ook een aantal werd 

zelf ontwikkeld. De ingezette vragenlijsten zijn alle indicatoren voor de verschillen 

constructen binnen de gehanteerde theorieën. De bestudeerde constructen zijn 

deels ontleend aan: 1) het Vier Componenten Model van Moreel Gedrag (FCM) van 

James Rest (Rest, Thoma, & Bebeau, 1999), 2) de Morele ontkoppelingstheorie (MD) 

van Albert Bandura (Bandura, 1999) en 3) de eigen ingeschatte beheersing van gedrag 

(PBC) vanuit de Theorie van Gepland Gedrag (Ajzen, 1985).

Het FCM bestaat uit vier componenten, namelijk: 1) morele sensitiviteit, 2) morele 

redenatie, 3) morele motivatie en 4) morele karakter. Bij morele sensitiviteit gaat het 

om de gevoeligheid dat iemand al dan niet heeft ten aanzien van een moreel geladen 

situatie. Met andere woorden, of het  individu het moreel conflict herkent. Bij morele 

redenatie, het tweede component van het FCM, staat het niveau van redenatie 

centraal. Dat wil zeggen: kan het individu afwegingen en inschattingen maken over 

de verschillende handelingsopties op het moment dat een moreel dilemma zich 

aandient? De morele motivatie als derde component betreft hoofdzakelijk de wil 

om het moreel juiste te doen. Bij de laatste component het morele karakter gaat 

het om de vraag of het individu ook daadwerkelijk morele dapperheid bezit om de 

beredeneerde en gemotiveerde handelingsopties op basis van het geconstateerde 

morele dilemma weet om te zetten in daadwerkelijk handelen. Dit laatste hangt in die 

zin nauw samen met de persoonlijkheid van het desbetreffende individu.
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Het handelen kan echter ook onethisch zijn en zelfs afwijken van de eigen morele 

standaard door allerlei oorzaken zoals externe druk. In situaties wanneer hier sprake 

van is kan het individu (on)bewust morele ontkoppelingsmechanismen inzetten om 

ondanks het onethisch handelen toch met zichzelf in het ‘reine te blijven’. Hierbij valt 

te denken aan bijvoorbeeld het goed praten om antibiotica zonder indicatie toch 

voor te schrijven, want anders bestelt de veeleisende patient in kwestie het toch wel 

illegaal op een buitenlandse online webshop. 

Bij PBC gaat het om een construct dat is ontleend aan de Theorie van Gepland Gedrag 

en is het de mate van eigen ingeschatte zelf-effectiviteit om het voorgenomen gedrag 

(de intentie) ook daadwerkelijk om te zetten in gedrag. Ten behoeve van (on)ethisch 

gedrag zijn in dit promotienderzoek twee nieuwe constructen geïntroduceerd, 

namelijk die van “Reporting Reprehensible Conduct” en dat van “Yielding to Pressure”.

In deze Nederlandse samenvatting worden de belangrijkste bevindingen van de 

studies vermeld.

7.2 Samenvatting van de belangrijkste bevindingen

In hoofdstuk 2  worden de resultaten van een valideringsstudie gerapporteerd. Met 

het oorspronkelijke plan om een contextspecifieke versie van de Moral Sensitivity 

Questionnaire (MSQ) te valideren bleken de bevindingen echter totaal anders 

te zijn dan die aan het begin van de studie werden verwacht. Terwijl Lützén et al. 

met hun MSQ zes dimensies van morele sensitiviteit (MS) meetten, werden in dit 

promotieonderzoek via zowel exploratieve factor analyse als confirmatieve factor 

analyse geen aanknopingspunten gevonden om deze dimensies te handhaven. In 

ieder geval niet voor het instrument dat wij afnamen onder Nederlandse physician 

assistants en verpleegkundig specialisten. Echter, in plaats daarvan  construeerden 

we twee nieuwe schalen uit de verkregen data die twee soorten attitudes meten, 

namelijk die van een moreel deliberatieve houding (MSQ-DELIB) en die van een 

paternalistische houding (MSQ-PATER). Beide schalen vertonen een goede construct 

validiteit en de juiste mean-inter-item-correlatiecoëfficiënten als waarborg voor 

voldoende homogeniteit van de schalen. Terwijl we vooraf verwachtten een aangepaste 

MSQ te valideren als een indicator voor het FCM construct van MS, hebben we nu 

twee afzonderlijke indicatoren die proxies kunnen zijn voor het aangeven van moreel 

(on)gevoelige houdingen. Hiervoor hebben we een vervolgstudie uitgevoerd om de 

voorspellende waarde van beide schalen te beoordelen. De resultaten van die studie 

worden gerapporteerd in hoofdstuk 5
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In hoofdstuk 3  hebben we het effect van persoonlijkheid op morele redeneren (MR) 

onderzocht, en getoetst in hoeverre die verklaard wordt door morele ontkoppeling 

(MO). Voor het meten van MR hebben we de Nederlandse versie van de Defining Issues 

Test gebruikt. Ten aanzien van persoonlijkheidskenmerken werd de alom bekende Big 

Five Inventory afgenomen en omgezet naar de twee meta persoonlijkheidskenmerken 

Stabiliteit en Plasticiteit. De meta-persoonlijkheidskenmerk Stabiliteit weerspiegelt 

de mate waarin een individu consistent is in motivatie en sociale interacties en 

stemmingsstoringen vermijdt, terwijl Plasticiteit de mate weergeeft waarin een 

persoon actief op zoek is naar nieuwe en lonende ervaringen, of op een flexibele 

manier nieuwe dingen verkent en ermee omgaat, zowel intellectueel als sociaal. De 

houdbaarheid van deze twee meta-persoonlijkheidskenmerken werd aangetoond met 

confirmatieve factor analyse. Verder werd met behulp van een pad-analyse binnen 

een structureel statistisch model aangetoond dat het  meta persoonlijkheidskenmerk 

Stabiliteit inderdaad een significante voorspeller bleek van post-conventioneel morele 

redenatie en blijkt eveneens dat morele ontkoppeling op die relatie een medierend 

effect heeft. Met andere woorden, individuen met een stabiele persoonlijkheid 

laten zich in hun morele argumentatie leiden door rechten, waarden, plichten of 

principes die universeel toepasbaar zijn en hoeven hierin noodzakelijkerwijs niet 

moreel te ontkoppelen. Met deze studie is het  meta-persoonlijkheidskernmerk 

Stabiliteit geïntroduceerd in het wetenschappelijke gebied van medisch ethisch 

besluitvormingsonderzoek.

In hoofdstuk 4  hebben we het nieuw geïntroduceerde concept van Ethics Advocacy 

getest. Ethics advocacy (EA) verwijst naar het belang dat individuen hechten aan ethiek 

binnen de specifieke context van gezondheidszorg. Meer specifiek gaat EA over de 

mate waarin zorgprofessionals het belangrijk vinden om aandacht te besteden aan 

de ethische aspecten van de zorg binnen hun organisatie en tijdens patiëntencontact. 

In dit onderzoek hebben we onderzocht of het rapporteren van moreel verwerpelijk 

gedrag van een collega (reporting reprehensible conduct) verklaard kan worden door 

de mate van EA. Uit de studie blijkt dat hier alleen sprake van is op het moment dat 

het  individu bij zichzelf een hoge mate van gedragscontrole (BCPH) ervaart. Deze 

bevinding draagt bij aan het inzicht dat het ethische besluitvormingsproces niet 

alleen een rationele exercitie is, maar dat ook persoonlijke gevoelens en percepties 

een verklarende rol kunnen spelen  in het ontstaan van (on)ethische keuzes.
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In hoofdstuk 5  werd een indicator van (on)ethisch gedrag geïntroduceerd  middels 

het construct van zwichten voor druk (“Yielding to Pressure”). Het  voornaamste doel 

was het valideren van de voorspellende waarden van respectievelijk de MSQ-DELIB- 

en MSQ-PATER-schalen richting het zwichten voor druk, waarbij dit laatste een proxy 

is voor (on)ethisch handelen. De  belangrijkste bevinding in deze studie is dat een 

moreel deliberatieve houding invloed heeft op de mate waarin zorgverleners toegeven 

aan druk uitgevoerd door patiënten. De? richting van die invloed hing echter af van 

het specifieke gedragsscenario dat hen  in het onderzoek werd n voorgelegd. In een 

scenario waarin het ging om een direct professional-patiënt interactie, verhoogde 

morele deliberatie de mate waarin men zwichtte voor druk. In een scenario waarin 

het ging om het handelen op druk uitgeoefend door collega’s inzake het moeten 

handelen op een patiënten-probleem, verlaagde morele deliberatie juist de mate 

waarin men zwichtte voor druk. Een verklaring voor deze post-hoc bevinding zou in 

een vervolgstudie moeten worden onderzocht. Echter, met de MSQ-DELIB is er een 

nieuwe indicator van morele sensitiviteit c.q. moreel bewustzijn toegevoegd aan het 

internationale aanbod van literatuur over bruikbare indicatoren binnen  het FCM. 

Het hebben van een ogenschijnlijk morele eigenschap, namelijk in sommige gevallen 

de druk van de patiënt, kan juist ook leiden tot het overtreden van de morele regels.

7.3 Conclusie

De uitkomsten van de diverse studies die ik heb verricht in het kader van mijn 

promotieonderzoek hebben, zoals ik deze heb samengevat in Chapter 6, duidelijk 

praktische implicaties. De uitkomsten kunnen tot op zekere hoogte invloed hebben 

op de opleidingsinhouden van zowel de Master Physician Assistant alsook op die 

van de Master Advanced Nursing Practice. Op zijn minst, en in alle bescheidenheid, 

kan worden gezegd dat er een begin is gemaakt met het onderzoeken van delen 

van het ethische besluitvormingsproces onder PA’s en NP’s. Verdere evaluaties 

en discussies over deze belangrijke en niet te verwaarlozen onderwerpen in het 

gezondheidsonderwijs zijn in mijn beleving al een zeer belangrijke verdienste van 

dit promotieonderzoek. In zijn algemeenheid mag worden geconcludeerd dat ik de 

gestelde onderzoeksdoelen die de basis vormden van dit huidige promotieonderzoek 

heb geadresseerd. Daarbij heb ik alle instrumenten kunnen identificeren als valide 

indicatoren van de constructen voor “morele gevoeligheid”, “moreel redeneren”, 

“morele motivatie”, “moreel karakter en implementatie”, naast ook die voor “morele 

ontkoppeling “en” waargenomen gedragscontrole gericht op het voorkomen van 
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schade ”. Daarnaast zijn in dit promotieonderzoek vier vignetten ontwikkeld om 

verschillende soorten van (on) ethische keuzes te beoordelen, namelijk die van: “het 

rapporteren van laakbaar gedrag” en “toegeven aan druk”.
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