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Summary 
 

Rather than viewing talk as ‘communicative competency’ and as a learning outcome, 

this thesis treats talk as joint social activity that contributes to both learning for practice 

as well as learning from practice. This thesis addresses the following overarching 

research question:  How does ‘talk’ contribute to learning in clinical education?  Three 

specific instances of healthcare talk serve as the point of departure for this exploration: 

(a) healthcare simulation debriefing, (b) workplace telephone talk, and (c) team 

reflection at various timepoints related to patient care episodes. The aim was two-fold: 

to identify lessons from these respective settings that might inform each other, and to 

articulate practical strategies to steer healthcare talk in order to promote both 

meaningful learning and patient care.  

Chapter 1 defines ‘talk’ as joint activity between conversation partners and argues that 

in many respects, ‘learning by doing’ in graduate medical education involves ‘learning 

by talking’ in team-based healthcare settings. Discursive work characterizes clinical 

practice in a wide variety of patient care related contexts; talk also contributes to 

learning processes of becoming a doctor, in line with sociocultural perspectives. 

Chapter 2, a published book chapter, makes an argument for the central role of talk in 

learning from clinical practice. Communication breakdowns not only threaten safe 

patient care, they also lead to breakdowns in learning.  Current models of continuous 

professional development are divorced from the talk of authentic practice. The chapter 

outlines potential alignments between workplace learning, continuous professional 

development and patient care quality. Proactive measures steer the talk of practice by 

bringing together key actors in time and space to augment collaborative learning 

processes and promote collective competence. Examples include structured 

interdisciplinary ward rounds, use of checklists, and improved handoff processes. 

Finally, the chapter introduces the ideas of using simulation to promote productive 

discourse and aligning simulation-based and workplace-based learning. 

Chapter 3 presents a novel conceptual framework and script for healthcare debriefing 

called PEARLS. This model is based on review of literature and iterative refinement 

through expert and end-user feedback. PEARLS integrates various educational 

strategies and provides specific guidance depending on the contextual factors such as 

available time, learner group, and performance domains. As a blended debriefing 

approach, PEARLS offers a context-specific and adaptable structure to steer the talk of 

post-event debriefing conversations primarily for groups of learners or healthcare 

teams. Prior to PEARLS, the healthcare simulation literature advocated primarily for 

adherence to a single method. In contrast, the PEARLS debriefing framework and script 

intentionally blend approaches within a single debriefing. Thus, PEARLS provides 

169



simulation educators guidance in terms of debriefing process: what to say as well as 

when, why, and how to say it. 

Chapter 4 uses pediatric and advanced life support (ALS) resuscitation training as a case 

study and provided a rich description of empirically proven feedback and debriefing 

practices. Previous publications about mastery learning approaches to advanced life 

support (ALS) failed to provide sufficient guidance for educators seeking to reproduce 

the demonstrated positive learning outcomes. Prior descriptions of essential feedback 

and debriefing practices in mastery learning were vague and unhelpful. Chapter 4 

describes rich, highly contextualized, and empirically proven feedback and debriefing 

practices for the algorithm-based learning objectives related to ALS. Specifically, we 

describe ‘microdebriefings’ integrated within two specific educational strategies: 

mastery learning and rapid cycle deliberate practice. Rather than traditional debriefings 

that prompt reflection and provide feedback after performance events, 

microdebriefings occur during performance events to allow learners to apply reflections 

and/or feedback immediately. This feedback should include performance data 

whenever possible. 

Chapter 5 outlines a specific process for rater training previously lacking in the 

literature. We reported how we reliably trained raters to use the Team Emergency 

Assessment Measure (TEAM) to assess team performance in simulated resuscitation 

scenarios. Such reliable performance data could inform the content of team 

debriefings. The multistep approach to rater training included didactic review of key 

principles of teamwork concepts and rating performance, several rounds of rating 

practice with exemplars of poor, excellent, and mixed performance.  

Chapter 6 describes a qualitative study using a constructivist grounded theory 

approach. In-depth interviews explored work-related telephone conversations as a 

social phenomenon. Doctors-in-training from various specialties and training years 

described their telephone interactions with other members of the healthcare team such 

as their clinical supervisors, fellow doctors-in-training, subspecialists, nurses and allied 

health professionals. Our sociocultural analytic lens highlighted conversational tensions 

that influenced learning positively: (a) dealing with power differentials, (b) dealing with 

pushback, and (c) expressing uncertainty while still embodying trustworthiness. In 

contrast to prior work that framed tensions negatively, we identified productive 

components to conversational tensions. These ‘productive conversational tensions’ led 

to moments of awareness that prompted additional reflection. For example, doctors 

reported the unpleasantness of dealing with subspecialists who initially pushed back 

over the telephone, i.e. questioning or even denying legitimate requests or disagreeing 

with proposed courses of action. Experiencing pushback served as a motivator to craft 

their future telephone talk in ways to prevent, mitigate or manage pushback in order 

to achieve the aim of the telephone call and advance patient care.  
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Chapter 7 reports an educational needs assessment based on the dataset from Chapter 

6. Using qualitative thematic analysis, we identified both formal and informal aspects 

of workplace telephone talk that contributed to learning. Formal educational practices 

such as teaching and explicit feedback provide a target for faculty development 

strategies. The main findings, however, related to informal aspects of these 

conversations.  Specifically, conversational questions and interruptions served as 

‘disguised feedback’ for doctors-in-training. For example, when junior doctors did not 

anticipate information needs for respective conversation partners, conversation 

partners (such as subspecialists or supervising doctors) posed information-seeking 

questions. Based on these questions, junior doctors identified which information to 

include in future telephone case presentations. Using a lens of ‘performance relevant 

information’, we surmised that sensitizing doctors-in-training to disguised feedback had 

potential to impact their future workplace learning. Thus, we proposed several 

potential educational strategies to enhance telephone talk: (a) embedding telephone 

communication skills in existing simulation activities and (b) developing stand-alone 

curricular elements to sensitize junior doctors to “disguised” feedback during telephone 

talk as a mechanism to augment future workplace learning. Rather than a traditional 

view of ‘simulation as learning to perform’ for future clinical work, we suggested a 

complementary and novel approach to simulation, namely ‘simulation as learning how 

to learn’ from future clinical work. 

 

Chapter 8 used a theoretical construct from the psychology and management literature 

called team reflexivity (TR) to delineate the potential influences of team interactions on 

both performance and learning. TR describes a team process by which teams reflect on 

goals, processes, and strategies to improve current or future performance. Since TR 

captures a team-level phenomenon, shared reflection necessarily requires 

communication amongst team members, i.e. talk. Historically, TR captured only 

reflection after events occurred, akin to post-event debriefings. Chapter 8 extended this 

view and described a novel conceptual framework for TR in healthcare that 

encompasses three phases during which TR may occur: pre-action TR 

(briefing before patient care), in-action TR (deliberations during active patient care), 

and post-action TR (debriefing after patient care). Accordingly, TR addresses goals, 

taskwork, teamwork, or resources with various outcomes depending on the phase (e.g., 

optimal preparation, a shared mental model, adaptation, or learning). We theorized 

that the creation of shared understanding within teams before, during, and after active 

joint clinical care through the talk of TR—including among clinical supervisors and 

doctor-in-training—contributes to highly situated forms of clinical workplace learning 

and enables collective competence.  
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Chapter 9 (Discussion) integrates the main findings from all chapters to answer the 

main research question in terms of how talk contributes to clinical education. The 

chapter also explores general implications for educational practice. Lessons from the 

structured talk of feedback and debriefing in healthcare simulation demonstrate the 

potential in deliberately steering the talk of practice by attending to both process and 

content of learning conversations. When viewed through a socio-cultural lens, talk 

represents social activity that drives learning. Thus, relationships and rapport enable 

learning through talk. ‘Productive conversational tensions’ add a more nuanced view to 

our understanding of workplace talk in recognizing that some tensions motivate junior 

doctors to adapt their telephone talk in ways to minimize future tensions. Along these 

lines, talk plays an integral role in conceptions of individual competence in clinical 

education, namely in developing competence, appearing competent, and assessing 

competence. Further, talk drives the development of shared understandings within 

healthcare team that promotes intersubjectivity and collective competence. Medical 

educators should steer the talk of practice in two ways: (a) through formal and informal 

means, such as structured feedback and debriefings that attend to relevant process and 

content, and strategies that foster relationships and supportive learning environments, 

and (b) through simulations designed to sensitize clinicians to the affordances of future 

workplace talk.  
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Samenvatting 

 

In plaats van gesprekken door zorgverleners onderling en met patiënten te zien als 

‘communicatieve vaardigheid’ en als een leeruitkomst, behandelt dit proefschrift 

gesprekken als een gezamenlijke sociale activiteit die bijdraagt aan zowel leren voor de 

praktijk als leren uit de praktijk. Dit proefschrift behandelt de volgende overkoepelende 

onderzoeksvraag: Hoe dragen ‘gesprekken’ bij tot leren in klinisch onderwijs? Drie 

specifieke instanties van gesprekken in de gezondheidszorg dienen als vertrekpunt voor 

deze verkenning: (a) debriefing in het kader van simulaties, (b) telefoongespreken op 

de werkplek, en (c) teamreflectie, op verschillende tijdstippen, gerelateerd aan het 

uitvoeren van patiëntenzorg. Het doel was tweeledig: om lessen te trekken uit deze 

respectievelijke situaties die elkaar zouden kunnen informeren, en om praktische 

strategieën te formuleren om gesprekken in de gezondheidszorg te sturen om zowel 

zinvol leren en patiëntenzorg te bevorderen. 

Hoofdstuk 1 definieert ‘gesprekken’ als een gezamenlijke activiteit tussen 

gesprekpartners en beargumenteert dat ‘al doende leren’ in de medische 

vervolgopleiding ook betekent dat men leert door met elkaar te spreken over werk-

gerelateerde situaties. Dit soort communicatieprocessen zijn kenmerkend voor een 

grote verscheidenheid aan contexten in de klinische praktijk; gesprekken dragen ook bij 

aan de leerprocessen om arts te worden, wat in lijn is met sociaal-culturele 

perspectieven. 

Hoofdstuk 2, gepubliceerd als hoofdstuk in boek, beargumenteert de centrale rol van 

gesprekken in het leren in de klinische praktijk. Verstoringen in de communicatie 

bedreigen niet alleen veilige patiëntenzorg, maar leiden ook tot negatieve effecten op 

leren. De huidige perspectieven op voortdurende professionele ontwikkeling van 

zorgprofessionals hebben onvoldoende oog voor het belang van communicatie en 

gesprekken in het leren van de praktijk. Dit hoofdstuk schetst mogelijkheden voor 

betere afstemming tussen leren op de werkplek, voortdurende professionele 

ontwikkeling en kwaliteit van patiëntenzorg. Voorbeelden zijn proactief sturen op 

praten over de praktijk door het samenbrengen, in tijd en ruimte, van personen met 

sleutelfuncties, om samenwerkende leerprocessen te bevorderen en collectieve 

competentie te onder de aandacht te brengen. Gestructureerde interdisciplinaire 

afdelingsrondes, het gebruik van checklists, en verbeterde overdrachtsprocessen 

kunnen hierbij helpen. Tenslotte introduceert dit hoofdstuk ideeën voor het gebruik 

van simulatie om productieve communicatieprocessen te ondersteunen en simulatie-

gebaseerd en werkplaats-gebaseerd leren op elkaar af te stemmen.  

Hoofdstuk 3 introduceert een vernieuwend conceptueel raamwerk en script voor 

debriefing in de gezondheidszorg, genaamd PEARLS. Dit model is gebaseerd op 

literatuuronderzoek en herhaaldelijke aanpassingen op basis van feedback van experts 
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en gebruikers. PEARLS integreert verschillende educatieve strategieën en biedt 

specifieke begeleiding afhankelijk van contextuele factoren zoals beschikbare tijd, de 

leergroep, en de gedragsdomeinen waarop wordt getoetst. PEARLS biedt een context-

specifieke en aanpasbare structuur om gesprekken na simulaties maar ook na 

(indrukwekkende) gebeurtenissen in de praktijk te sturen, in de eerste plaats voor 

groepen lerenden of zorgteams. Voor PEARLS pleitte men in de literatuur voornamelijk 

voor het naleven van één enkele methode. Het PEARLS-model combineert juist 

opzettelijk verschillende benaderingen om de meeste geschikte aanpak voor elke 

individuele debriefing te vinden. PEARLS biedt dus begeleiding op het gebied van het 

nabesprekingsproces: zowel wat te zeggen als wanneer, waarom en hoe het te zeggen. 

 

Hoofdstuk 4 gebruikt ‘advanced life support’ (ALS), ook reanimatietraining genoemd, 

in de kindergeneeskunde, als een casestudie. Het bevat een rijke beschrijving aan 

empirisch bewezen feedback- en nabesprekingspraktijken. Eerdere publicaties over ALS 

onderwijs volgens het ‘mastery learning’ lieten na om voldoende handvatten te bieden 

voor begeleiders die willen proberen om in de literatuur gerapporteerde positieve 

leerresultaten te reproduceren. Eerdere beschrijvingen van essentiële feedback en 

nabesprekingspraktijken in het kader van een ‘mastery learning’ aanpak waren vaag en 

onbehulpzaam. Hoofdstuk 4 beschrijft rijke, in hoge mate gecontextualiseerde, en 

empirisch bewezen feedback en nabesprekingspraktijken voor de leeruitkomsten die 

horen bij een ALS training. Concreet beschrijven we ‘microdebriefings’ die geïntegreerd 

worden in twee specifieke onderwijsstrategieën: ‘mastery learning’ en ‘rapid cycle 

deliberate practice’. In plaats van traditionele nabesprekingen die aanleiding geven tot 

reflectie en feedback na een oefening, gebeuren microdebriefings gedurende een 

oefening om lerenden in staat te stellen reflecties en/of feedback direct in te zetten. 

Deze feedback moet, zoveel mogelijk, concrete observaties van gedrag bevatten. 

Hoofdstuk 5 schetst een specifiek proces voor de training van beoordelaars, zoals 

begeleiders van simulatieonderwijs, dat eerder in de literatuur ontbrak. We hebben 

gerapporteerd hoe we beoordelaars hebben getraind om de ‘Team Emergency 

Assessment Measure’ (TEAM) te gebruiken om gesimuleerde reanimatiescenario’s te 

beoordelen. Dergelijke betrouwbare beoordelingen van de prestaties van een team kan 

de inhoud van team debriefing informeren. De meerstappenbenadering van 

beoordelaarstraining omvatte onder meer onderwijs over de belangrijkste principes 

van teamwork concepten en de rol van beoordelaars, verschillende rondes van oefenen 

met beoordelen met voorbeelden van slechte, uitstekende, en gemengde prestaties. 

Hoofdstuk 6 beschrijft een kwalitatief onderzoek op basis van ‘constructivist grounded 

theory’. Middels diepte-interviews verkenden we werkgerelateerde 

telefoongesprekken als een sociaal fenomeen. Artsen-in-opleiding van verschillende 

specialiteiten en opleidingsjaren beschreven hun telefooninteracties met andere leden 
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van het gezondheidszorgteam zoals hun klinische supervisors, mede artsen-in-

opleiding, subspecialisten, verpleegkundigen en paramedische 

gezondheidsmedewerkers. Onze socioculturele analytische lens benadrukte 

conversationele spanningen die het leren positief beïnvloedden: (a) omgaan met 

machtsverschillen, (b) omgaan met het krijgen van (kritisch) weerwoord, en (c) uiten 

van onzekerheid zonder dat het ten koste gaat van vertrouwen wat anderen in je 

hebben. In tegenstelling tot voorgaand werk waarin spanningen vaak als negatief 

werden omschreven, kwamen uit deze studie dus ook constructieve elementen die uit 

conversationele spanningen naar voren komen. Deze spanningen leidden tot 

momenten van bewustzijn die aanleiding gaven tot verdere reflectie. Bijvoorbeeld, 

artsen rapporteerden dat het onaangenaam is wanneer subspecialisten verzoeken tot 

medebeoordeling van een patiënt in twijfel trekken of zelfs weigeren. Het ervaren van 

weerwoord en weerstand diende echter ook als een motivator om hun toekomstige 

telefoongesprekken verder vorm te geven om dit te voorkomen, te verminderen of te 

beheren, om zo het doel van het telefoongesprek en adequate patiëntenzorg te 

bereiken. 

 

Hoofdstuk 7 beschrijft een analyse van de onderwijsbehoeften van (sub)specialisten in 

opleiding op basis van de dataset uit hoofdstuk 6. Met behulp van kwalitatieve 

thematische analyse hebben we zowel formele en informele aspecten van werkplek-

gerelateerde telefoongesprekken die bijdroegen aan leren geïdentificeerd. De 

belangrijkste bevindingen waren gerelateerd aan informele aspecten van deze 

gesprekken. Vragen en onderbrekingen dienden als ‘verborgen feedback’ voor artsen-

in-opleiding. Bijvoorbeeld, wanneer arts-assistenten niet anticipeerden op de behoefte 

om specifieke informatie van hun gesprekpartners, dan stelden die gesprekspartners 

(zoals subspecialisten of supervisoren) aanvullende vragen. Arts-assistenten gebruikten 

op hun beurt deze vragen als feedback om zo te bepalen welke informatie ze een 

volgende keer toe wilden voegen aan de manier waarop ze een casus presenteren. 

Gebruik makende van het concept ‘performance relevant information’, vermoedden 

we dat het sensibiliseren van artsen-in-opleiding voor verborgen feedback mogelijk 

invloed kan hebben op hun leren. Daarom hebben we verschillende mogelijke 

educatieve strategieën voorgesteld om telefoongesprekken te verbeteren: (a) het 

inbedden van telefooncommunicatievaardigheden in bestaande simulatie-activiteiten 

en (b) het ontwikkelen van modules voor bestaande curricula om arts-assistenten te 

bewust te maken van deze “verborgen” feedback en hoe ze daar zinvol mee om kunnen 

gaan om leren op de werkplek te verbeteren. In plaats van de traditionele kijk van 

‘simulatie om te leren presteren’ voor toekomstig klinisch werk hebben we een 

complementaire en vernieuwende aanpak voor simulatie voorgesteld, namelijk 

‘simulatie om te leren van werk te leren’. 
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Hoofdstuk 8 gebruikt een concept uit de psychologie en managementliteratuur, 

genaamd teamreflexiviteit (TR) om de mogelijke invloeden van teaminteracties op 

zowel gedrag als leren te doorgronden. TR houdt in dat teams gezamenlijk nadenken 

over hun doelen, werkprocessen en strategieën om hun prestaties te verbeteren. 

Aangezien TR een fenomeen op teamniveau vastlegt, vereist dit communicatie tussen 

teamleden. Historisch vatte TR deze reflectie alleen nadat de evenementen gebeurden, 

zoals bij debriefing. Hoofdstuk 8 breidt deze kijk uit en beschrijft een vernieuwend 

conceptueel raamwerk voor TR in gezondheidszorg, dat drie momenten identificeert 

voor TR: voor-de-actie TR (voorbespreking voor de patiëntenzorg), tijdens-de-actie TR 

(beraadslagingen gedurende de patiëntenzorg) en na-de-actie TR (nabespreking na de 

patiëntenzorg). Dienovereenkomstig benadert TR doelen, taken, teamwerk, of 

middelen, afhankelijk van de fase (bv., optimale voorbereiding, een gedeeld mentaal 

model, adaptatie). Dit hoofdstuk stelt dat het creëren van gedeeld begrip binnen teams 

voor, gedurende, en na actieve gezamenlijke klinische zorg door het spreken over TR –

waaronder tussen supervisoren en artsen-in-opleiding- bijdraagt aan een wijze van 

leren die zeer goed aansluit bij de klinische werkplek en tevens collectieve competentie 

mogelijk maakt. 

 

Hoofdstuk 9 (Discussie) integreert de belangrijkste bevindingen uit alle hoofdstukken 

om de overkoepelende onderzoeksvraag te beantwoorden in termen van hoe 

gesprekken bijdragen aan leren in een klinische omgeving. Het hoofdstuk verkent ook 

algemene implicaties voor de praktijk van klinisch onderwijs. Feedback en debriefing in 

het kader van simulatie maken duidelijk dat er veel potentieel zit in het doelgericht 

vormgeven van communicatieprocessen om van en door te leren in de praktijk. 

Bekeken door een socioculturele lens, vertegenwoordigen gesprekken een vorm van 

sociale activiteit die het leren stuurt. Goede onderlinge relaties en wederzijds respect 

maken leren door gesprekken mogelijk. ‘Productieve conversationele spanningen’ 

geven een genuanceerder beeld van ons begrip van gesprekken op de werkplek door te 

erkennen dat soms spanningen arts-assistenten motiveren om hun telefoongesprekken 

aan te passen om ze in de toekomst beter te laten lopen. Op een vergelijkbare wijze 

vervullen gesprekken een integrale rol in opvattingen over individuele competenties in 

klinisch onderwijs, met name in het ontwikkelen van competentie, in het competent 

lijken, en in het beoordelen van competentie. Verder stimuleren gesprekken de 

ontwikkeling van gedeelde inzichten binnen het team van zorgprofessionals die 

intersubjectiviteit en collectieve competentie bevorderen. Opleiders en begeleiders in 

de kliniek zouden praktijkgesprekken op twee manieren moeten sturen: (a) met behulp 

van formele en informele middelen, zoals gestructureerde feedback en nabesprekingen 

die betrekking hebben op relevante processen en inhoud, en strategieën die relaties en 

ondersteunende leeromgevingen bevorderen, en (b) door middel van simulaties die 

ontworpen zijn om clinici in staat te stellen optimaal gebruik te maken van de kracht 

van gesprekken in de dagelijkse praktijk. 
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