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Stellingen horende bij het proefschrift 

Physician job satisfaction in the Netherlands 
A study of job satisfaction among cohorts of Dutch physicians 
 

1. Om inzicht te krijgen in arbeidstevredenheid van artsen is het noodzakelijk onderzoek te 

doen naar tevredenheid met verschillende aspecten van het werk. (dit proefschrift) 

2. Artsen zijn het minst tevreden over aspecten die te maken hebben met de inhoudelijke 

organisatie van hun werk. (dit proefschrift) 

3. Het bevorderen van arbeidssatisfactie bij artsen kan niet met een ‘one size fits all’ 

benadering. Er moet rekening gehouden worden met geslacht, leeftijd, specialisatievoorkeur 

en eerdere prestaties. (dit proefschrift) 

4. High performers tijdens de studie geneeskunde maken zich in hun latere carrière drukker om 

ontplooiingsmogelijkheden dan om geld. (dit proefschrift) 

5. Een opleidingsplaats bij een specialisme van eerste keuze is van positieve invloed op 

arbeidssatisfactie (dit proefschrift). Door toename van aantallen basisartsen en afname van 

opleidingsplaatsen zullen steeds minder afgestudeerden die begeerde plaats bemachtigen.  

6. Gemiddeld streven artsen naar een functieomvang van zo’n 80%. Het zijn vooral de mannen 

die hun wens nog moeten realiseren. (dit proefschrift) 

7. De verschillen tussen mannen en vrouwen wat betreft functieomvang worden steeds kleiner. 

Dit komt doordat vrouwen professioneel meer willen bereiken. 

8. De (dis-)satisfactie met de balans werk-privé speelt een belangrijke rol bij het minder willen 

werken. Dit past bij de bevinding dat niemand ooit op zijn grafzerk heeft laten zetten: ‘had ik 

maar meer tijd doorgebracht op het werk’. 

9. Geef mij een baan die bij mij past en ik hoef nooit meer te werken. (Confucius) 

10. In aanvulling op ‘Hora Finita’ zetten veel promovendi met genoegen een ‘e’ achter de ‘o’.   

 

Lodewijk Schmit Jongbloed 

6 november 2017 


