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ACKNOWLEDGEMENTS
André Oosterhof en Albert Verstallen, jullie beiden moeten vooraan in dit 

dankwoord. Met mijn aanstelling bij de opleiding Master Physician Assistant (MPA) 

in 2009 begon ook een beoogd  promotietraject in het lectoraat Transparante 

Zorgverlening dat onder leiding stond van Prof. Dr. Cees van der Schans. Ofschoon 

ik deze kans met beide handen aangreep is het door allerlei oorzaken destijds niet 

tot het beoogde onderzoek gekomen. Het werken als docent in het hoger onderwijs 

èn het begeleiden van het ziekteproces en overlijden van mijn vader in 2011 

dwongen tot keuzes die steeds ten nadele van een promotieonderzoek uitvielen. 

Desondanks gaven jullie mij in 2012 een tweede kans en werd ik in contact gebracht 

met de inspirator van voorliggend proefschrift. Zonder jouw telefoontje, André, was 

vermoedelijk het proefschrift zoals het nu voorligt, niet tot stand gekomen. Zonder 

jouw begeleiding, Albert, in het papierwerk om aanspraak te kunnen maken op het 

‘Promotieregelement’ was het allemaal ook nog lastiger geworden. Ik ben daarvoor 

blijvend dankbaar!

Berry Middel, ja die Inspirator dat ben jij. Op het juiste moment kwam jij als de juiste 

persoon binnenwandelen in mijn leven en stelde mij de vraag: Wat wil je nu eigenlijk 

zelf? Ik wilde mijn promotieonderzoek omzetten naar die met een nieuwe vraagstelling 

dat ook zou bijdragen aan de doorontwikkeling van het beroep physician assistant. Ik 

had, zoals jij dat pakkend duidde een ‘theoretisch universum’ nodig voor de 
concepten, omdat ik vanuit mijn fanatisme echt ‘alles in samenhang met alles’ wilde 

onderzoeken aangaande het beroep Physician Assistant. “Als je zo door blijft gaan zal 

je blijven zwemmen zonder de oever te bereiken”. Wat al snel duidelijk werd in de 

recherche naar relevant onderzoek voor het beroep PA was dat er nauwelijks 

onderzoek was gedaan naar hoe PA’s zich zouden gedragen op het moment dat zich 

een moreel dilemma zou voordoen. Vanuit deze bevinding belandden we beide in 

een voor ons beiden terra incognita van (zorg)ethiek en moral psychology. Vanaf 

dat moment ontstond een leermeester-gezel relatie tussen jou als, zoals ze dat aan 

Duitse universiteiten noemen, ‘Doktor Vater’ en mij als jonge onderzoeker die 

alles graag wilde onderzoeken van wat los en vast zat. Jouw sturing, scherp analytisch 

doorvragen en relativeren, resulteerden tamelijk snel in een 

promotieonderzoeksvoorstel waarbij naar aanleiding van een paar narratieve 

literatuureviews al snel duidelijk werd dat het beoogd promotieonderzoek zich zou 

gaan voltrekken in de wereld van ‘meten is pas weten als de interne validiteit van 

het onderzoek goed is ’. Jij bleef constant hameren 
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op voortgang op de momenten dat ik weer een life-event had te verduren en onttrok 

je ook uit de formele begeleidersrol op het moment dat jij dacht dat het voor mij 

beter zou zijn. En hier ligt het dan, het proefschrift waarvan jij mij de basis van de 

psychometrische analyses, schaalconstructie en keuzes uit statistische methoden in 

dit moeizaam traject hebt aangereikt. Was het dan allemaal zo moeilijk? Nee, maar 

het leven heeft me danig op de proef gesteld dat jouw troostende, bij tijden vaderlijke 

woorden mij er menigmaal door heen hebben gesleept. Dank voor alles wat je voor 

mij hebt gedaan en (nog steeds) betekent !

Gerard Jansen, jouw bijdrage aan de totstandkoming van dit proefschrift loopt op 

vele fronten - ook in tijd - gelijk op met die van Berry. Van onschatbare waarde, in jouw 

geval niet alleen als formeel co-promotor, maar evenzo belangrijk óók als menselijk 

begeleider ! Ook jij bood met regelmaat een luisterend oor in mijn worstelingen 

rondom het onderzoek, maar zeker ook van die in de privé- en werksfeer. In de 

beginjaren van het promotieonderzoek waren wij het met zijn drieën (jij, Berry en 

ik) die de gebruikte instrumenten vertaalden, aanpasten aan de context van de 

Nederlandse gezondheidszorg en zelfs een paar ontwikkelden, en stonden wij voor 

mijn gevoel ‘schouder-aan-schouder’ met elkaar aan de voorkant van dit traject en de 

dataverzameling. Op de rake momenten legde jij in de discussies het gewicht in de 

schaal als een doorwinterde onderzoeker met iedere keer maar weer mij dwingend 

naar het groter goed: “Luppo, wat is de praktische relevantie van je bevindingen?”. 

Deze vraag zal ik zeker meenemen in het vervolg van mijn carrière als onderzoekend 

professional. Je kunt immers iets onderzoeken om iets te onderzoeken, maar een 

belangrijke vraag is de praktische relevantie, wat draagt het bij aan de bestaande 

inzichten? “Probeer het niet altijd statistisch te duiden, ook al doe je dat goed!”.

Petrie Roodbol, nadat Berry, Gerard en ik een promotie-onderzoeksvoorstel in 

de steigers hadden staan kwam jij in beeld. Vanuit de zijlijn (her)kende ik jou als dé 

Taakherschikkings-goeroe en leek mijn promotieonderzoek gerelateerd aan het 

beroep van Physician Assistant bij jou als promotor juist ondergebracht. Ook jij hebt 

uiteraard een prominente rol gehad in de totstandkoming van dit proefschrift. Met 

alle denkbare positieve connotaties heb jij als “people”-manager tijdens dit traject op 

de juiste momenten knopen doorgehakt. Hierin heb je constant oog gehouden voor 

mijn positie die ik heb moeten bevechten vanuit mijn persoonlijke kracht om niet op 

te geven. Ook al waren er een aantal momenten waarop die keuze voor mij tamelijk 

dichtbij hebben gelegen. “Kop op joh”, dat waren dan de opstekers die jij in mijn 
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beleving als blijk van vertrouwen in mijn kunnen via de Whatsapp mij deed toekomen. 

Met de inclusie van verpleegkundig specialisten (VS’en) om bij te samplen was achteraf 

bezien misschien wel ‘het cirkeltje rond’. Jouw academische carrière nam een vlucht 

na jouw proefschrift waarbij je onderzoek hebt gedaan naar de inzetbaarheid van 

nurse practitioners (de ‘voorlopers’ van de hedendaagse VS’en) en nu bij dit laatste 

proefschrift zijn ook weer VS’en tijdens het onderzoek geïncludeerd.  Hebben we dan 

nu een helder beeld op hoe PA’s en VS’en handelen op het moment dat een moreel 

dilemma zich aandient? Volmondig nee, maar we hebben wel de nodige instrumenten 

getest en gevalideerd en zicht gekregen op antecedenten van ethische besluitvorming 

onder PA’s en VS’en. Iets wat mij betreft een springplank zal bieden voor toekomstige 

onderzoeken. Ik ben jou zeer erkentelijk voor het aanhoudend vertrouwen dat ik dit 

proefschrift tot een goed eind zou brengen. Dank, dank, dank!

Laetitia Mulder, wij maakten voor het allereerst kennis toen ik samen met Prof. 

Dr. Frank Hindriks, destijds tweede promotor verbonden aan dit traject, bij jou op 

bezoek kwam om de plausibiliteit van het onderzoek model ook vanuit de moraal-

psychologische discipline te toetsen. Ik was voornemens alle paden te toetsen, jij 

gaf toen al aan dat dit veel te ambitieus was (en kreeg achteraf ook gelijk!). Na het 

onvoorzien vertrek van Frank als tweede promotor had ik sterk de behoefte aan 

een ‘theoretisch’ begeleider die mij op het kruisvlak van de domeinen van de ethiek 

en moraal psychologie op z’n minst kon bevragen en uitdagen. Op suggestie werd 

je door Petrie Roodbol gevraagd om toe te treden tot de begeleidingscommissie. 

In alle open- en eerlijkheid: dit ging in aanvang niet zonder slag of stoot. Ik als 

‘toegepaste onderzoeker’ ging vaak prat op de statistisch significante bevindingen, 

jij trok mij keihard terug naar de voor jou vanzelfsprekende, wetenschappelijke 

houding om vanuit theoretisch onderbouwde hypotheses de data te benaderen. In 

de beginperiode waarbij ik menige conceptversies van jou terugkreeg die figuurlijk 

van mijn scherm spatten door het rood van de opmerkingen, heb ik regelmatig 

getwijfeld of ik überhaupt aan jouw standaard zou kunnen voldoen. Echter, bij het 

laatste manuscript meende ik zelfs complimenten te lezen en neem daarin de vrijheid 

te mogen opmaken dat ik daarin dus een ontwikkeling heb doorgemaakt dat op z’n 

minst ook jouw waardering heeft gekregen. Dank voor het begeleiden van mij als niet-

standaard promovendus. 

Graag wil ik de beoordelingscommissie, bestaande uit: Prof. dr. P.L.P. Brand,  Prof. 
dr. P.U. Dijkstra en Prof. dr. A.A. De Bont bedanken voor de tijd en moeite die 

werd opgebracht voor het beoordelen van mijn proefschrift.
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Beste Arwin Nimis en Jan Peter Landsman, Op grond van het promotieonder-

zoeksoorstel en een samengestelde begeleidingscommissie werd mij in 2013 een 

tegemoetkoming vanuit het HG-promotiereglement toegekend en een jaar later 

ook nog eens de derde-dag-financiering RUG. Alsof de ‘duvel er mee speelde’ deed 

zich echter in 2014 de mogelijkheid voor om te solliciteren naar de functie van 

programma-manager voor de opleiding MPA. Sinds mijn benoeming tot aan de dag 

van vandaag heb ik daar nog geen seconde spijt van gehad, maar heeft het ook in 

deze jaren wel weer zodanig een wissel getrokken dat het belang van de opleiding 

op de voorgrond kwam te staan en het promotieonderzoek op momenten tergend 

langzaam verliep. Met het aflopen van de voornoemde financiering verschoof het 

kunnen werken aan de manuscripten en het nu voorliggend proefschrift logischerwijs 

naar de avonduren en vrije weekenden om het onderzoek toch te kunnen afronden. 

Jullie aanhoudend vragen naar de stand van zaken rondom mijn promotieonderzoek 

bleven stimuleren en ik wil jullie dan ook danken voor het blijvend vertrouwen (ook 

in mij als programma-manager), en minstens zo belangrijk niet hebben besloten ‘het 

kind met het badwater weg te gooien’!

Collega’s van de MSc Physician Assistant opleiding, jullie heb ik allemaal deel-

genoot gemaakt van mijn ervaren strubbelingen in mijn promotieonderzoek en 

eenieder bood hiertoe op een eigen manier een luisterend oor. Op jullie vraag wat 

ik ga doen in de komende vakantie zal ik nu antwoorden: “misschien een artikel 

schrijven, maar hoofdzakelijk genieten van de liefde van mijn gezin en familie”. Dank 

voor jullie support!

Collega’s Landelijk Overleg Opleidingen MPA en opleiding MANP Hanzehoge-
school Groningen, Een ruim aantal jaren geleden hebben jullie (Josephine Berkvens, 

Geert van den Brink, Daphne Cohen, Roos Nieweg, Rita van der Hem-Stokroos, Hans 

Springer en Irma van der Velden) je steen bijgedragen door instemming te geven 

tot het aanschrijven van al jullie alumni met het verzoek tot deelname aan mijn 

onderzoek. Hiervoor ben ik jullie zeer erkentelijk, omdat jullie daarmee de opening 

hebben gecreëerd tot de noodzakelijke dataverzameling.

Alumni MPA en MANP, wanneer jullie niet hadden gerespondeerd op mijn 

uitgezette vragenlijsten dan had dit onderzoek natuurlijk helemaal niet z’n weerslag 

gekregen in voorliggend proefschrift. Daar ben ik jullie dankbaar voor, want ergens 

moet het wel gedaan worden en de omvang van de vragenlijsten was gemiddeld 

genomen wel een ‘klus’ ! 
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Studenten MPA, Daarnaast wil ik ook dank uitspreken richting de studenten MPA 

die destijds hebben meegedaan aan de ‘feasability study’ om de vragenlijsten eerst 

te ‘proefdraaien’ voordat we deze überhaupt landelijk konden uitzetten. Ook voor 

jullie gold dat jullie in al een drukke studieweek toch gehoor hebben gegeven aan het 

invullen van de set aan vragenlijsten.

International colleagues PA educators and researchers: Since 2009 it has been 

my pleasure to work with many of you. The relationships we formed crossed different 

roles, situations and circumstances.  It is impossible to name everyone here, but a 

number of icons should be mentioned because in my humble opinion you dominate 

the international PA literature.  All of you have been a true source of motivation for 

me to complete this project.  It has been a privilege to learn from you and to work 

with you. Most prominent in my daily life is Roderick S. Hooker. I met you in San 

Diego and from that moment on, a certain mentorship came about naturally where 

you provided me with (un)solicited, though appreciated advice and guidance. In 

addition, Richard Dehn, thank you for appointing me as an adjunct professor in 

your PA program of the Northern Arizona University, you are an inspiring mentor as 

well. Finally other very importants friendships have developed with equally important 

people such as Ruth Ballweg, Oren Berkowitz, Jim Cawley, David Kuhns, Tami 
Ritsema, Karen Roberts and Gomathi Sundar. Thank you for accepting me as a 

part of the ‘global PA movement’.

Ronald (Mitsuo) Kobayashi, Sehr geehrter Sensei, drei Jahre lang konnte ich 

erweitert von Dir über Judo lernen, aber sicherlich auch über die tieferen Schichten, 

die mit der Ausübung dieses besonderen Sports und vor allem über die Lebensweise 

verbunden sind. Die Art und Weise, wie sich unsere Lebenswege kreuzten, war genauso 

wunderbar wie die Art und Weise, wie wir uns trennten. Ich wusste nicht, dass Du im 

Sterben lagst, als wir noch damit beschäftigt waren, über WhatsApp miteinander zu 

kommunizieren, wie wir Deinen neue Dojo zu diesem Zeitpunkt außerhalb des Vereins 

lebensfähig machen könnten, weil Du zu Unrecht mit Schande entlassen geworden 

warst. Deiner weisen Wörte, die zweifellos tief in Deinem japanischen Erbe verwurzelt 

sind, geben mir immer noch regelmäßig Kraft: „Luppo, Positiv Denken“. In den letzten 

Monaten vor Deinem plötzlichen Tod haben wir oft über Deinen geplanten Urlaub in 

Japan gesprochen. Du hast dich darauf gefreut deine Schulfreunde zusammen mit 

Deiner geliebten Margot zu treffen, und auch die Olympischen Spiele verfolgen zu 

können. Was bleibt, ist eine warme Erinnerung an dich als Mensch und das Streben 
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nach Jita-Kyoei: gegenseitiger Wohlstand für sich und andere. Deine Existenz hat 

wertvolle Freundschaften mit Oliver und Bernd geschaffen. Auch Du hast mir mentale 

Kraft geboten, implizit auch zu dieser Doktorarbeit fortzufahren. ありがとうございました 

Vrienden, door dik en dun (letterlijk en figuurlijk). Het is in het leven belangrijk dat 

je naast je geliefden ook echte vrienden hebt. Bij echte vrienden heb je aan een paar 

woorden genoeg om te laten weten hoe het gevoel is. We kijken gezamenlijk terug 

op een groot deel van het leven en hebben allemaal onze beproevingen doorstaan 

en lief en leed gedeeld. Jullie hebben ongetwijfeld ook in mijn hang naar het steeds 

‘blijven leren’ afgevraagd of het ooit nog eens stopt met dat geleer van Luppo. 

Mogelijk is het behalen van mijn doctoraat voor nu wel eerst even het einde van 

het officiële leren, maar natuurlijk wil ik ook van jullie als kameraden life-long blijven 

leren. Als vrienden hebben we vele raakvlakken, maar ook verschillen. Juist dat houdt 

onze vriendschappen waardevol en wat mij betreft leerzaam. Beste Arash, Bert, Kees, 

Koos, Machiel, Marcel, e.a., dank dat jullie mijn geraas over mijn werk en onderzoek 

altijd (ogenschijnlijk) voor lief hebben genomen. Na de corona moeten we echt weer 

eens gezellig met onze families bij elkaar komen en toosten op het leven! Two other 

friends who inspired me to continue my doctorate work are: dr. Andreas Meißner and 

dr. mult. Charalampos Mamoulakis, respectively: Danke Dir and ευχαριστώ ! Let the 

three of us meet somewhere soon between here and Heraklion. Dear Oliver, my dear 

judo friend, thanks for linguistically reviewing parts of this thesis. Hopefully we can 

restart our judo somewhere in the near future.

ถึงครอบครัวที่เมืองไทยการท่ีทุกคนเรียนจบระดับสูงและมีหน้าที่การงานท่ีดีเป็นแรงกระตุ้นให้ผมตลอดมาการที่ผม

เรียนจบปริญญาเอกถึงจะใช้เวลานานไปหน่อยแต่ผมก็เรียนจบแล้วตอนนี้และหวังว่าพวกเราจะได้เจอกันในเร็ว ๆ นี้

Lieve mamma en Feikje, hier is het dan, mijn proefschrift. Dit is waar ik dus al die 

tijd mee bezig was. Het afsluiten van deze periode geeft absoluut een lichtpuntje in 

mijn leven, maar wordt tegelijkertijd ook volledig overschaduwd door het immense 

verdriet dat wij in gezamenlijkheid delen door het veel te vroeg overlijden van een 

zorgzame echtgenoot, pappa, schoonvader en opa Wubbe Kuilman in 2011, en het 

recentelijk totaal onverwacht overlijden van Benjamin in november 2019. In Benjamin 

houden wij de herinnering aan een geliefde zoon, broertje, zwager en oom, maar 

brengt het ons ook tegelijk tot het besef dat het leven kwetsbaar is en we juist daarom 

door alle verdriet heen toch ook moeten proberen te genieten van iedere dag die ons 

gegeven wordt. 
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Lieve Ning, Aímee en Sim, zonder jullie zou ik niet weten hoe ik de zware 

beproevingen van het leven had moeten doorstaan in de afgelopen 20 jaar. Jullie 

onvoorwaardelijk liefde heeft mij continue gesteund en de kracht gegeven om door 

te gaan. Helaas bleef het niet alleen bij het verlies van mijn vader (schoonvader 

en opa Wubbe) en broertje (oom en zwager Benjamin), maar hebben we ook het 

verdriet moeten dragen van het plotseling overlijden van (schoon)vader en opa 

Panthong Sridan. Het pracht gezin waar ik onderdeel van mag zijn is een geschenk 

van onschatbare waarde en maakt mij bijzonder trots. Ning jij bent mijn rots in 

de branding en Aímee en Sim, jullie zijn mijn bakens van licht. Dank dat jullie mijn 

sikkeneurige momenten (als er weer iets niet lekker liep in het onderzoek) hebben 

genegeerd of op z’n minst hebben getolereerd. Laten we nu met elkaar en al onze 

familie, vrienden en kennissen nog meer genieten van wat het leven ook aan mooie 

dingen heeft te bieden. Ik hou van jullie!
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Biosketch

Luppo Kuilman is born and raised in the province Groningen and moved to the 

provincial capital Groningen where he studied for his bachelor’s in nursing at the 

Hanze University of Applied Sciences, Groningen. After completing nursing school, he 

was employed at the Asylum Seekers Medical Office (MOA-GGD) and worked there 

until 2005.

In September 2005 he enrolled for the Master Physician Assistant Program of the 

Inholland Graduate School in Amsterdam. As a Physician Assistant student he was 

hired at the department of Urology of the VU Free University Medical Center in 

Amsterdam and was precepted by Professor Dr. Eric Meuleman. After graduating, he 

practiced urology at the Academic Medical Center in Amsterdam for a year before he 

left clinical practice to become a faculty member for the Master Physician Assistant 

(MPA) program of the Hanze University of Applied Sciences, Groningen in April 2009. 

Since 2009, Luppo has poured himself into teaching clinical medicine, statistics, and 

professional practice. Also Luppo mentored students during the clinical portions of 

the program and supervises Masters theses.  In 2014, he was appointed Program 

Manager for the Hanze University program, which makes him the functional chair of 

the Master Physician Assistant program.  

Besides his administrative role, Luppo has pursued research interests regarding the 

globalization of the PA profession. His work is recognized at the international level 

and he is invited to present his work at international meetings. 

As an educational consultant he gives keynote sessions on the development and 

implementation of the Dutch model for training physician assistants. From 2016 

Luppo holds the position of adjunct professor at Northern Arizona University in the 

Department of Physician Assistant Studies, College of Health and Human Services, 

Phoenix BMC, Arizona, USA.
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GLOSSARY 
AIC: Akaike information criterion

BCPH: Behavioral Control targeted at Preventing Harm

BFI: BIG Five Inventory

CFA: confirmatory factor analysis

CFI: comparative fit index

CI: confidence interval

DIT: Defining Issues Test

EA(S): Ethics Advocacy (Scale)

EFA: exploratory factor analysis

FCM: Four Component Model of Moral Behavior

GFI: goodness-of-fit index

H[number]: hypothesis

LLCI: Lower Limit Confidence Interval

MAP: Velicer’s Minimum Average Partial test

MD(S): Moral Disengagement (Scale)

MD: medical doctor

MIIC: mean inter-item correlation coefficient

MIM: Moral Identity Measure

MSQ: Moral Sensitivity Questionnaire

MSQ-DELIB: moral deliberation attitude

MSQ-PATER: paternalist attitude

MST: moral sensitivity test, predecessor of the moral sensitivity 

questionnaire

NP: nurse practitioner, named as ‘verpleegkundig specialist’ (nursing 

specialist), 

PA: physician assistant

RMSEA: root mean square error of approximation

RRC: Reporting Reprehensible Conduct

SDM: shared decision-making

SEM: structural equation modelling

SRMR: standardized root mean square residual

TLI: Tucker- Lewis Index

ULCI: Uper Limit Confidence Interval

VIF: variance inflation factor
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