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SUMMARY  
 

 

Uncertainty is central to authentic clinical practice in the health professions. There is a sense 

that novice clinicians struggle with uncertainty, lacking the comfort that experts seem to have 

when working through these difficult moments in practice. Yet how experts employ comfort to 

effectively manage experiences of uncertainty remains poorly understood. This thesis seeks to 

explore how comfort manifests in the minds of clinicians as they work through experiences of 

uncertainty and how these appraisals shape their strategies to manage these dynamic 

moments in practice.  

 

Chapter 1 provides historical context around how uncertainty has been conceptualized in the 

health professions literature, and foregrounds how this program of research intends to shift 

focus towards in-the-moment experiences of uncertainty. A general take-home of this past 

work is that scholars have treated uncertainty as analogous to “something that is unknown,” 

implying that diagnoses or management decisions could be known—or known with a greater 

degree of certainty—if clinicians used a variety of theoretical, statistical, or cognitive 

approaches to reduce uncertainty. I suggest that these abstractions of uncertainty centering 

around ways to reduce what is unknown towards reliable solutions may thus be importantly 

distinct from what it means to be uncertain in practice. This provides the foundation for this 

program of research, namely my efforts to better understand the seemingly paradoxical ways 

that clinicians are comfortable during in-the-moment experiences of uncertainty. This chapter 

introduces the studies within this thesis, and outlines several key research questions: (1) What 

types of circumstances in practicing clinicians’ daily work generate the sense that they have an 

incomplete or insufficient understanding of a situation, and how is this sense of uncertainty 

experienced in these moments?; (2) How do practicing clinicians use judgments of comfort to 

appraise the extent to which their knowledge and skills are sufficiently aligned with a situation 

to deliver safe and effective care, and how do these appraisals shift their approaches to these 

situations?; (3) How do novice clinicians’ appraisals of comfort differ from more experienced 

practicing clinicians, and how do novices think about potential responses given their sense of 

the challenges and affordances in the situation?; and, (4) How does supervision impact 
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trainees’ experiences with uncertainty, and how do they perceive and balance the competing 

tensions of clinical independence, supervisory support, and patient safety? 

 

Chapter 2 seeks to define and elaborate the notion of ‘comfort with uncertainty’ as a first step 

to thinking about and researching this phenomenon. Using a critical review methodology that 

draws from a broad range of literatures, this chapter begins by defining the types of uncertainty 

we were most interested in exploring, namely the lack of confidence that individuals feel in the 

moment when they have an incomplete mental representation of a problem. Comfort, in 

contrast, is described as one’s confidence in their capabilities to act (or not act) in a safe and 

effective manner given the situation. This sense of comfort is hypothesized to result from the 

integration of a variety of perceptual, emotional, and situational cues. Several examples of how 

comfort with uncertainty is manifest in the literature are provided, drawing corollaries with 

Koriat’s dual-basis view of metacognitive judgments with the hypothesis that comfort is 

enabled through ongoing efforts of self-monitoring and forward planning. This chapter 

concludes by discussing potential implications of using ‘comfort with uncertainty’ as a 

framework for educational and research programs. 

 

Chapter 3 presents an exploratory study of practicing emergency physicians’ experiences of 

uncertainty and seeks to better understand how comfort manifests in these moments. Using a 

constructivist grounded theory approach, I conducted semi-structured interviews with 

emergency medicine faculty using a critical incident technique, prompting them to reflect on 

experiences of uncertainty during a preceding clinical shift. Participants were asked to think 

about cases when they needed help from others (or not), and instances when they made 

decisions to discharge or admit patients with a lingering sense of uncertainty. I asked them to 

begin by hand-drawing visual representations of these experiences, then began the interviews 

with questions about how they experienced uncertainty and made real-time judgments 

regarding their comfort to manage a given problem. In analyzing these narratives, I found that 

participants wrestled with multiple forms of uncertainty, which broadly organized around their 

understanding of the problems they were facing and the potential actions they might take to 
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tensions of clinical independence, supervisory support, and patient safety? 
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uncertainty and seeks to better understand how comfort manifests in these moments. Using a 

constructivist grounded theory approach, I conducted semi-structured interviews with 

emergency medicine faculty using a critical incident technique, prompting them to reflect on 

experiences of uncertainty during a preceding clinical shift. Participants were asked to think 

about cases when they needed help from others (or not), and instances when they made 

decisions to discharge or admit patients with a lingering sense of uncertainty. I asked them to 

begin by hand-drawing visual representations of these experiences, then began the interviews 

with questions about how they experienced uncertainty and made real-time judgments 
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manage these situations. Participants described a fluid, actively negotiated state of comfort 

that was informed by their efforts to project forward and imagine how a problem might evolve, 

and these efforts were coupled with ongoing monitoring activities pertaining to patients, their 

own metacognitions, and their environment to gauge their progress through these experiences. 

Importantly, participants highlighted how holistic appraisals of comfort existed on a dynamic 

spectrum that included elements of both comfort and discomfort, and elaborated how seeking 

a state of ‘sufficient comfort’ enabled them to take diagnostic or management steps forward. 

These findings suggested that ‘comfort with uncertainty’ is more nuanced than a dichotomous 

sense of being comfortable or not. Instead, it seems to be an ever-evolving state that reflects 

and enables clinicians’ predictions about how prepared they feel to manage the various ways in 

which problems might play out and determine how they should proactively monitor the 

progression of these problems under their care.  

 

With the recognition that discomfort played an important role in the spectrum of comfort that 

was manifest in practicing clinicians, Chapter 4 probes deeper into our first dataset to explore 

the ways that discomfort influenced clinicians’ experiences with uncertainty in practice. Using 

the constructivist grounded theory approach and the critical incident technique described in 

Chapter 3, my interview questions prompted participants to elaborate the cognitive, emotional, 

and somatic manifestations of discomfort, how they appraised and responded to these cues, 

and how they used available resources to act in these moments of uncertainty. I found 

elements of discomfort in all participants’ case descriptions, and these appraisals were driven 

by a multitude of cues that alerted these clinicians that problems were evolving in unexpected 

ways or might require management skills that were outside of their abilities to handle safely 

and effectively. Discomfort thus served as a trigger for participants to monitor a situation with 

greater attention, to proceed more intentionally, and to think deliberately about the types of 

human and material resources they might call upon to strategically manage these uncertain 

situations. These results suggest that discomfort is more central to how experienced physicians 

manage uncertainty than past conceptualizations would imply, and that leveraging discomfort 
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provides an important impetus for clinicians to approach moments of uncertainty in strategic 

ways that help them to maintain control of complex, evolving situations. 

 

In Chapter 5, I shift my focus towards the ways in which comfort manifests in the minds of 

more novice clinicians, anticipating that these clinicians might navigate experiences of 

uncertainty in ways that are distinct from what I had found in experienced clinicians. Informed 

by constructivist grounded theory methodology and enabled by a critical incident technique, 

these interviews prompted emergency medicine residents in the first- or second years of their 

post-graduate training programs to reflect on experiences of uncertainty during their preceding 

clinical shifts. I found that novice clinicians-in-training experienced uncertainty in ways that 

were similar to those I had heard from practicing clinicians in Chapters 3 and 4, forming 

appraisals of comfort as they struggled with uncertainties concerning the root causes of the 

patient problems and the potential management steps they might take. Yet novices expressed a 

pervasive sense of uncertainty about their own appraisals, and this in turn led them to struggle 

with efforts to select and interpret cues from patients, their environment, and themselves. 

Trainees described several strategies to combat this pervasive skepticism in the legitimacy of 

their appraisals, including rehearsing steps before a clinical encounter, checking their 

interpretations with others, and implicitly calibrating their appraisals to those of more 

experienced team members. These findings suggest that novice clinicians’ experiences with 

uncertainty are shaped by their ongoing skepticism in their own abilities. To help novices to 

self-regulate more effectively, I suggest that supervisors and other healthcare team members 

can more deliberately elaborate the strategies that they themselves use to approach ill-defined 

problems in practice, coupling this with real-time validation and calibration of the clinical 

judgments that novices make as they engage in experiences of uncertainty. 

 

Chapter 6 examines how trainees leverage the support of their supervisors to help them 

manage workplace experiences of uncertainty. These emergent findings from the dataset 

described in Chapter 5 elaborate how novice emergency medicine trainees conceptualized the 

role of their supervisors as they struggled to maintain control of situations that generated 
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and enables clinicians’ predictions about how prepared they feel to manage the various ways in 
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and how they used available resources to act in these moments of uncertainty. I found 

elements of discomfort in all participants’ case descriptions, and these appraisals were driven 
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ways or might require management skills that were outside of their abilities to handle safely 

and effectively. Discomfort thus served as a trigger for participants to monitor a situation with 

greater attention, to proceed more intentionally, and to think deliberately about the types of 

human and material resources they might call upon to strategically manage these uncertain 

situations. These results suggest that discomfort is more central to how experienced physicians 

manage uncertainty than past conceptualizations would imply, and that leveraging discomfort 
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provides an important impetus for clinicians to approach moments of uncertainty in strategic 

ways that help them to maintain control of complex, evolving situations. 

 

In Chapter 5, I shift my focus towards the ways in which comfort manifests in the minds of 

more novice clinicians, anticipating that these clinicians might navigate experiences of 

uncertainty in ways that are distinct from what I had found in experienced clinicians. Informed 

by constructivist grounded theory methodology and enabled by a critical incident technique, 

these interviews prompted emergency medicine residents in the first- or second years of their 

post-graduate training programs to reflect on experiences of uncertainty during their preceding 

clinical shifts. I found that novice clinicians-in-training experienced uncertainty in ways that 

were similar to those I had heard from practicing clinicians in Chapters 3 and 4, forming 

appraisals of comfort as they struggled with uncertainties concerning the root causes of the 

patient problems and the potential management steps they might take. Yet novices expressed a 

pervasive sense of uncertainty about their own appraisals, and this in turn led them to struggle 
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Trainees described several strategies to combat this pervasive skepticism in the legitimacy of 

their appraisals, including rehearsing steps before a clinical encounter, checking their 

interpretations with others, and implicitly calibrating their appraisals to those of more 

experienced team members. These findings suggest that novice clinicians’ experiences with 

uncertainty are shaped by their ongoing skepticism in their own abilities. To help novices to 

self-regulate more effectively, I suggest that supervisors and other healthcare team members 

can more deliberately elaborate the strategies that they themselves use to approach ill-defined 

problems in practice, coupling this with real-time validation and calibration of the clinical 

judgments that novices make as they engage in experiences of uncertainty. 
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described in Chapter 5 elaborate how novice emergency medicine trainees conceptualized the 
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uncertainty. Participants described a strong desire for ‘supported independence,’ where 

predictable and accessible supervisory structures enable them to work semi-autonomously 

through challenging clinical situations and also highlighted challenges they faced when feeling 

insufficiently supported. Trainees described strategies to borrow supervisors’ comfort during 

moments of uncertainty as a means to invoke (the right level of) support and explained how 

they broadcasted their thinking out loud or performed exaggerated actions in view of their 

supervisors as mechanisms to check and validate their decision-making. I suggest that 

educators can better support trainees in their growth towards self-regulation by recognizing 

these behaviors as overtures for support. In doing so, supervisors can help trainees strike the 

balance between independence for the purposes of learning and support that ensures patient 

safety. 

 

Chapter 7 synthesizes the empirical findings from this program of research, elaborates 

connections to the health professions and social cognition literatures, and suggests several 

directions for future research. I begin by considering the central finding that situationally 

embedded appraisals of comfort exist on a dynamic spectrum and explore how appraisal 

theories of emotion help to explain why individuals can experience the same situation quite 

differently. I discuss how differences in appraisals impact individuals’ readiness to act, and how 

self-regulatory behaviors are learned and reinforced through clinicians’ authentic experiences 

in the workplace. This raises interesting questions about how constructs from the social 

cognition literature such as socially shared regulation of learning and co-regulation might be 

better reinforced in educational programs, in particular how effective supervision can enable 

trainees to safely try to manage problems within their zones of proximal development. I 

suggest that supervisors may, in fact, be most useful to trainees when their appraisals differ—

sharing their comfort to help trainees carry forward (e.g., helping trainees to effectively 

manage their discomfort) and stepping in to maintain safety when trainee comfort appears 

misaligned with the emerging risks of a situation. I conclude with several suggestions for future 

research, exploring how questions around comfort with uncertainty might be probed through 

different epistemological lenses, data collection techniques, and contexts.
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Onzekerheid staat centraal in de dagelijkse klinische zorgpraktijk. We zijn ons ervan bewust dat 

beginnende clinici worstelen met onzekerheid, omdat zij, in tegenstelling tot specialisten, zich 

niet comfortabel voelen wanneer zij zich door moeilijke momenten in de praktijk heen werken. 

Hoe specialisten zich comfortabel voelen om effectief met hun onzekerheid om te gaan, blijft 

echter onduidelijk. Dit proefschrift poogt te onderzoeken hoe comfortabel voelen zich bij clinici 

manifesteert terwijl zij zich door deze onzekerheidsbeleving heen werken en hoe hun 

afwegingen van invloed zijn op de wijze waarop zij met deze dynamische momenten in de 

praktijk omgaan. 

 

Hoofdstuk 1 geeft een historische context bij de vraag hoe onzekerheid in de literatuur over 

zorgberoepen is geconceptualiseerd en belicht hoe het onderhavige onderzoeksprogramma de 

focus beoogt te verleggen naar onzekerheidsbeleving “in het moment”. Een algemene lering 

die we uit dit eerdere werk kunnen trekken, is dat wetenschappers onzekerheid hebben 

behandeld als “iets dat onbekend is”, wat suggereert dat diagnoses of beleidsplannen bekend 

zouden kunnen zijn, of met grotere zekerheid zouden kunnen worden (vast)gesteld, wanneer 

clinici een mix van theoretische, statistische of cognitieve werkwijzen zouden hanteren om 

onzekerheid te verminderen. Ik stel voor dat deze abstracte invullingen van onzekerheid, 

waarin manieren om wat onbekend is terug te brengen tot betrouwbare oplossingen centraal 

staan, daarom in belangrijke mate verschillen van wat het betekent om in de praktijk onzeker te 

zijn. Dit vormt de basis voor het onderhavige onderzoeksprogramma, namelijk mijn poging om 

inzicht te bieden in de paradoxale manier waarop clinici zich op comfortabel voelen tijdens 

momentane ervaringen van onzekerheid. Dit hoofdstuk introduceert de onderzoeksstudies 

binnen dit proefschrift en zet een aantal belangrijke onderzoeksvragen op een rij: 1) Wat voor 

soorten omstandigheden geven praktiserend clinici in hun dagelijks werk het gevoel dat ze een 

situatie niet volledig of onvoldoende begrijpen en hoe wordt dit gevoel van onzekerheid op 

deze momenten ervaren?; 2) Hoe gebruiken praktiserend clinici inschattingen van comfortabel 

voelen om te bepalen in welke mate hun kennis en vaardigheden voldoende op een situatie zijn 

afgestemd om veilige en doelmatige zorg te kunnen verlenen en hoe zijn deze afwegingen van 

invloed op de manier waarop zij met deze situaties omgaan?; 3) Hoe verschillen de 
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inschattingen van comfortabel voelen door beginnende clinici van die van meer ervaren 

praktiserend clinici en wat zien beginners als mogelijke responsen gezien de moeilijkheden en 

mogelijkheden die de situatie volgens hen biedt?; en 4) Hoe beïnvloedt supervisie de ervaring 

die artsen in opleiding hebben met onzekerheid en hoe zien en balanceren zij de tegenstrijdige 

spanningen tussen klinische onafhankelijkheid, begeleiding en patiëntveiligheid? 

 

Hoofdstuk 2 tracht het begrip “comfortabel met onzekerheid” te definiëren en te specificeren 

als eerste stap in het nadenken over en onderzoeken van dit fenomeen. Aan de hand van een 

kritische review van literatuur, begint dit hoofdstuk met het definiëren van de soorten 

onzekerheid die we bij voorkeur wilden onderzoeken, namelijk het gebrek aan vertrouwen dat 

individuen voelen op het moment dat ze een niet complete mentale voorstelling hebben van 

een probleem. Comfortabel wordt daarentegen omschreven als het vertrouwen dat men heeft 

in het eigen vermogen om op een veilige en effectieve manier te handelen (of niet te handelen) 

gezien de situatie. Er wordt verondersteld dat dit comfortabele gevoel zich voordoet wanneer 

verschillende perceptuele, emotionele en situationele signalen worden geïntegreerd. Er 

worden verschillende voorbeelden gegeven van hoe “comfortabel met onzekerheid” tot 

uitdrukking komt in de literatuur, waarbij een vergelijking wordt getrokken tussen Koriats 

tweeledige visie op metacognitieve oordelen en de veronderstelling dat een comfortabel 

gevoel wordt aangewakkerd door voortdurende zelfcontrole en vooruit planning. Het 

hoofdstuk wordt afgesloten met een bespreking van de potentiële gevolgen van het gebruik 

van het concept “comfortabel met onzekerheid” als kader voor onderwijs- en 

onderzoeksprogramma’s. 

 

Hoofdstuk 3 presenteert een exploratief onderzoek naar de onzekerheidsbeleving van 

praktiserend SEH-artsen en tracht beter te begrijpen hoe het comfortabel zijn zich op deze 

momenten manifesteert. Geleid door een constructivist grounded theory benadering heb ik 

semigestructureerde interviews afgenomen bij SEH-staf, waarbij ik hun aan de hand van een 

kritische incidententechniek vroeg te reflecteren op momenten van onzekerheid tijdens een 

voorgaande klinische dienst. De deelnemers werd gevraagd om na te denken over gevallen 
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Onzekerheid staat centraal in de dagelijkse klinische zorgpraktijk. We zijn ons ervan bewust dat 

beginnende clinici worstelen met onzekerheid, omdat zij, in tegenstelling tot specialisten, zich 

niet comfortabel voelen wanneer zij zich door moeilijke momenten in de praktijk heen werken. 

Hoe specialisten zich comfortabel voelen om effectief met hun onzekerheid om te gaan, blijft 

echter onduidelijk. Dit proefschrift poogt te onderzoeken hoe comfortabel voelen zich bij clinici 

manifesteert terwijl zij zich door deze onzekerheidsbeleving heen werken en hoe hun 

afwegingen van invloed zijn op de wijze waarop zij met deze dynamische momenten in de 

praktijk omgaan. 

 

Hoofdstuk 1 geeft een historische context bij de vraag hoe onzekerheid in de literatuur over 

zorgberoepen is geconceptualiseerd en belicht hoe het onderhavige onderzoeksprogramma de 

focus beoogt te verleggen naar onzekerheidsbeleving “in het moment”. Een algemene lering 

die we uit dit eerdere werk kunnen trekken, is dat wetenschappers onzekerheid hebben 

behandeld als “iets dat onbekend is”, wat suggereert dat diagnoses of beleidsplannen bekend 

zouden kunnen zijn, of met grotere zekerheid zouden kunnen worden (vast)gesteld, wanneer 

clinici een mix van theoretische, statistische of cognitieve werkwijzen zouden hanteren om 

onzekerheid te verminderen. Ik stel voor dat deze abstracte invullingen van onzekerheid, 

waarin manieren om wat onbekend is terug te brengen tot betrouwbare oplossingen centraal 

staan, daarom in belangrijke mate verschillen van wat het betekent om in de praktijk onzeker te 

zijn. Dit vormt de basis voor het onderhavige onderzoeksprogramma, namelijk mijn poging om 

inzicht te bieden in de paradoxale manier waarop clinici zich op comfortabel voelen tijdens 

momentane ervaringen van onzekerheid. Dit hoofdstuk introduceert de onderzoeksstudies 

binnen dit proefschrift en zet een aantal belangrijke onderzoeksvragen op een rij: 1) Wat voor 

soorten omstandigheden geven praktiserend clinici in hun dagelijks werk het gevoel dat ze een 

situatie niet volledig of onvoldoende begrijpen en hoe wordt dit gevoel van onzekerheid op 

deze momenten ervaren?; 2) Hoe gebruiken praktiserend clinici inschattingen van comfortabel 

voelen om te bepalen in welke mate hun kennis en vaardigheden voldoende op een situatie zijn 

afgestemd om veilige en doelmatige zorg te kunnen verlenen en hoe zijn deze afwegingen van 

invloed op de manier waarop zij met deze situaties omgaan?; 3) Hoe verschillen de 
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inschattingen van comfortabel voelen door beginnende clinici van die van meer ervaren 

praktiserend clinici en wat zien beginners als mogelijke responsen gezien de moeilijkheden en 

mogelijkheden die de situatie volgens hen biedt?; en 4) Hoe beïnvloedt supervisie de ervaring 

die artsen in opleiding hebben met onzekerheid en hoe zien en balanceren zij de tegenstrijdige 

spanningen tussen klinische onafhankelijkheid, begeleiding en patiëntveiligheid? 

 

Hoofdstuk 2 tracht het begrip “comfortabel met onzekerheid” te definiëren en te specificeren 

als eerste stap in het nadenken over en onderzoeken van dit fenomeen. Aan de hand van een 

kritische review van literatuur, begint dit hoofdstuk met het definiëren van de soorten 

onzekerheid die we bij voorkeur wilden onderzoeken, namelijk het gebrek aan vertrouwen dat 

individuen voelen op het moment dat ze een niet complete mentale voorstelling hebben van 

een probleem. Comfortabel wordt daarentegen omschreven als het vertrouwen dat men heeft 

in het eigen vermogen om op een veilige en effectieve manier te handelen (of niet te handelen) 

gezien de situatie. Er wordt verondersteld dat dit comfortabele gevoel zich voordoet wanneer 

verschillende perceptuele, emotionele en situationele signalen worden geïntegreerd. Er 

worden verschillende voorbeelden gegeven van hoe “comfortabel met onzekerheid” tot 

uitdrukking komt in de literatuur, waarbij een vergelijking wordt getrokken tussen Koriats 

tweeledige visie op metacognitieve oordelen en de veronderstelling dat een comfortabel 

gevoel wordt aangewakkerd door voortdurende zelfcontrole en vooruit planning. Het 

hoofdstuk wordt afgesloten met een bespreking van de potentiële gevolgen van het gebruik 

van het concept “comfortabel met onzekerheid” als kader voor onderwijs- en 

onderzoeksprogramma’s. 

 

Hoofdstuk 3 presenteert een exploratief onderzoek naar de onzekerheidsbeleving van 

praktiserend SEH-artsen en tracht beter te begrijpen hoe het comfortabel zijn zich op deze 

momenten manifesteert. Geleid door een constructivist grounded theory benadering heb ik 

semigestructureerde interviews afgenomen bij SEH-staf, waarbij ik hun aan de hand van een 

kritische incidententechniek vroeg te reflecteren op momenten van onzekerheid tijdens een 

voorgaande klinische dienst. De deelnemers werd gevraagd om na te denken over gevallen 
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waarin zij hulp van anderen nodig hadden (of juist niet), en over gevallen waarin zij het besluit 

namen om patiënten te ontslaan of op te nemen met een aanhoudend gevoel van onzekerheid. 

Eerst vroeg ik hun om met de hand een visuele voorstelling van deze ervaringen te tekenen, 

alvorens het interview te beginnen met vragen over hoe zij hun onzekerheid hadden ervaren en 

ter plekke een inschatting maakten van hoe prettig zij zich voelden bij het aanpakken van een 

bepaald probleem. Bij het analyseren van deze verhalen constateerde ik dat de deelnemers met 

meerdere vormen van onzekerheid worstelden en dat deze in grote lijnen te maken hadden 

met hun begrip van de problemen waarmee ze geconfronteerd werden en met de mogelijk te 

ondernemen acties om deze situaties het hoofd te bieden. De deelnemers beschreven een 

actief onderhandelde staat van comfort die zij tot stand brachten door vooruit te kijken en zich 

voor te stellen hoe een probleem zich zou kunnen ontwikkelen, waarbij zij voortdurend hun 

patiënten, hun eigen metacognitie, alsook hun omgeving bleven monitoren om hun voortgang 

door deze ervaringen heen in te schatten. Opmerkelijk genoeg benadrukten de deelnemers dat 

holistische inschattingen van de mate waarin zij zich prettig voelden zich op een dynamisch 

continuüm bevonden dat zowel het element “prettig voelen” als “niet comfortabel voelen” 

omvatte, en specificeerden zij hoe het zoeken naar een staat van het zich “voldoende prettig 

voelen” hen in staat stelde om stappen te zetten ten aanzien van diagnose en beleid. Deze 

bevindingen maken aannemelijk dat het begrip “comfortabel met onzekerheid” genuanceerder 

is dan een simpele dichotomie van het zich prettig vs. niet prettig voelen. In plaats daarvan lijkt 

het een voortdurend evoluerende staat te zijn die de voorspellingen van clinici over hoe 

voorbereid zij zich voelen om de diverse manieren waarop de problemen zich zouden kunnen 

afwikkelen aan te pakken en te bepalen hoe zij de voortgang van deze problemen onder hun 

hoede proactief zouden moeten monitoren, weerspiegelt en mogelijk maakt. 

 

Toen de belangrijke rol van niet comfortabel voelen in het zich-prettig-voelen-continuüm dat 

zich bij praktiserend clinici manifesteerde eenmaal was erkend, ging Hoofdstuk 4 dieper in op 

onze eerste dataset om erachter te komen op welke manier zich niet comfortabel voelen de 

onzekerheidsbeleving door clinici in de praktijk beïnvloedde. Opnieuw maakte ik gebruik van de 

in Hoofdstuk 3 beschreven contstructivist grounded theory benadering alsmede de kritische 
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incidenten techniek. Mijn interviewvragen spoorden de deelnemers aan om de cognitieve, 

emotionele en somatische uitingen van zich niet comfortabel voelen te specificeren, alsook hoe 

zij deze signalen beoordeelden en erop reageerden, en hoe zij beschikbare middelen 

aanwendden om in deze momenten van onzekerheid te handelen. Ik ontdekte elementen van 

niet comfortabel voelen in de voorbeeldbeschrijvingen van alle deelnemers en deze 

beoordelingen waren ingegeven door een veelvoud aan signalen die deze clinici waarschuwden 

dat problemen zich anders dan verwacht aan het ontwikkelen waren of vaardigheden vereisten 

die niet binnen hun vermogen lagen om ze veilig en effectief af te handelen. Niet comfortabel 

voelen vormde dus een aanleiding voor de deelnemers om een situatie nauwlettender in de 

gaten te houden, om doelbewuster te werk te gaan en om bewust na te denken over de 

menselijke en materiële middelen die ze zouden kunnen aanboren om deze onzekere situaties 

strategisch aan te pakken. Deze resultaten geven aan dat zich niet comfortabel voelen een 

belangrijkere rol speelt in de manier waarop ervaren artsen met onzekerheid omgaan dan 

eerdere conceptualiseringen suggereren en dat wanneer clinici het niet comfortabel voelen dat 

zij ervaren benutten dit een belangrijke stimulans voor hen kan zijn om momenten van 

onzekerheid op een strategische manier tegemoet te treden die hen helpt om complexe, 

veranderlijke situaties onder controle te houden.  

 

In Hoofdstuk 5 verleg ik mijn focus naar de manier waarop comfortabel voelen zich 

manifesteert bij meer junior clinici, in de verwachting dat deze clinici wellicht op een andere 

manier met gevoelens van onzekerheid omgaan dan zoals ik dat bij ervaren clinici had 

geconstateerd. Gekenmerkt door een constructivist grounded theory benadering en 

vormgegeven met behulp van een kritische incidenten techniek, spoorden deze interviews 

artsen uit het eerste of tweede jaar van hun SEH-vervolgopleiding aan om te reflecteren op 

momenten van onzekerheid tijdens hun voorgaande klinische diensten. Ik ontdekte dat junior 

clinici in opleiding onzekerheid beleefden op een manier die vergelijkbaar was met wat ik in 

Hoofdstuk 3 en 4 van de praktiserend clinici had vernomen, namelijk dat zij al worstelend met 

onzekerheden over de onderliggende oorzaak van de patiëntklachten en de mogelijk te nemen 

beleidsstappen een inschatting maakten van de mate waarin zij zich prettig voelden. Bij de 



568549-L-sub01-bw-IIgen568549-L-sub01-bw-IIgen568549-L-sub01-bw-IIgen568549-L-sub01-bw-IIgen
Processed on: 4-11-2021Processed on: 4-11-2021Processed on: 4-11-2021Processed on: 4-11-2021 PDF page: 173PDF page: 173PDF page: 173PDF page: 173

173

SAMENVATTING 
 

 

waarin zij hulp van anderen nodig hadden (of juist niet), en over gevallen waarin zij het besluit 

namen om patiënten te ontslaan of op te nemen met een aanhoudend gevoel van onzekerheid. 

Eerst vroeg ik hun om met de hand een visuele voorstelling van deze ervaringen te tekenen, 

alvorens het interview te beginnen met vragen over hoe zij hun onzekerheid hadden ervaren en 

ter plekke een inschatting maakten van hoe prettig zij zich voelden bij het aanpakken van een 

bepaald probleem. Bij het analyseren van deze verhalen constateerde ik dat de deelnemers met 

meerdere vormen van onzekerheid worstelden en dat deze in grote lijnen te maken hadden 

met hun begrip van de problemen waarmee ze geconfronteerd werden en met de mogelijk te 

ondernemen acties om deze situaties het hoofd te bieden. De deelnemers beschreven een 

actief onderhandelde staat van comfort die zij tot stand brachten door vooruit te kijken en zich 

voor te stellen hoe een probleem zich zou kunnen ontwikkelen, waarbij zij voortdurend hun 

patiënten, hun eigen metacognitie, alsook hun omgeving bleven monitoren om hun voortgang 

door deze ervaringen heen in te schatten. Opmerkelijk genoeg benadrukten de deelnemers dat 

holistische inschattingen van de mate waarin zij zich prettig voelden zich op een dynamisch 

continuüm bevonden dat zowel het element “prettig voelen” als “niet comfortabel voelen” 

omvatte, en specificeerden zij hoe het zoeken naar een staat van het zich “voldoende prettig 

voelen” hen in staat stelde om stappen te zetten ten aanzien van diagnose en beleid. Deze 

bevindingen maken aannemelijk dat het begrip “comfortabel met onzekerheid” genuanceerder 

is dan een simpele dichotomie van het zich prettig vs. niet prettig voelen. In plaats daarvan lijkt 

het een voortdurend evoluerende staat te zijn die de voorspellingen van clinici over hoe 

voorbereid zij zich voelen om de diverse manieren waarop de problemen zich zouden kunnen 

afwikkelen aan te pakken en te bepalen hoe zij de voortgang van deze problemen onder hun 

hoede proactief zouden moeten monitoren, weerspiegelt en mogelijk maakt. 

 

Toen de belangrijke rol van niet comfortabel voelen in het zich-prettig-voelen-continuüm dat 

zich bij praktiserend clinici manifesteerde eenmaal was erkend, ging Hoofdstuk 4 dieper in op 

onze eerste dataset om erachter te komen op welke manier zich niet comfortabel voelen de 

onzekerheidsbeleving door clinici in de praktijk beïnvloedde. Opnieuw maakte ik gebruik van de 

in Hoofdstuk 3 beschreven contstructivist grounded theory benadering alsmede de kritische 
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incidenten techniek. Mijn interviewvragen spoorden de deelnemers aan om de cognitieve, 

emotionele en somatische uitingen van zich niet comfortabel voelen te specificeren, alsook hoe 

zij deze signalen beoordeelden en erop reageerden, en hoe zij beschikbare middelen 

aanwendden om in deze momenten van onzekerheid te handelen. Ik ontdekte elementen van 

niet comfortabel voelen in de voorbeeldbeschrijvingen van alle deelnemers en deze 

beoordelingen waren ingegeven door een veelvoud aan signalen die deze clinici waarschuwden 

dat problemen zich anders dan verwacht aan het ontwikkelen waren of vaardigheden vereisten 

die niet binnen hun vermogen lagen om ze veilig en effectief af te handelen. Niet comfortabel 

voelen vormde dus een aanleiding voor de deelnemers om een situatie nauwlettender in de 

gaten te houden, om doelbewuster te werk te gaan en om bewust na te denken over de 

menselijke en materiële middelen die ze zouden kunnen aanboren om deze onzekere situaties 

strategisch aan te pakken. Deze resultaten geven aan dat zich niet comfortabel voelen een 

belangrijkere rol speelt in de manier waarop ervaren artsen met onzekerheid omgaan dan 

eerdere conceptualiseringen suggereren en dat wanneer clinici het niet comfortabel voelen dat 

zij ervaren benutten dit een belangrijke stimulans voor hen kan zijn om momenten van 

onzekerheid op een strategische manier tegemoet te treden die hen helpt om complexe, 

veranderlijke situaties onder controle te houden.  

 

In Hoofdstuk 5 verleg ik mijn focus naar de manier waarop comfortabel voelen zich 

manifesteert bij meer junior clinici, in de verwachting dat deze clinici wellicht op een andere 

manier met gevoelens van onzekerheid omgaan dan zoals ik dat bij ervaren clinici had 

geconstateerd. Gekenmerkt door een constructivist grounded theory benadering en 

vormgegeven met behulp van een kritische incidenten techniek, spoorden deze interviews 

artsen uit het eerste of tweede jaar van hun SEH-vervolgopleiding aan om te reflecteren op 

momenten van onzekerheid tijdens hun voorgaande klinische diensten. Ik ontdekte dat junior 

clinici in opleiding onzekerheid beleefden op een manier die vergelijkbaar was met wat ik in 

Hoofdstuk 3 en 4 van de praktiserend clinici had vernomen, namelijk dat zij al worstelend met 

onzekerheden over de onderliggende oorzaak van de patiëntklachten en de mogelijk te nemen 

beleidsstappen een inschatting maakten van de mate waarin zij zich prettig voelden. Bij de 
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junior clinici was er echter sprake van een overheersende onzekerheid over hun eigen 

inschattingen, en dit zorgde er weer voor dat zij moeite hadden met het selecteren en 

interpreteren van signalen van patiënten, hun omgeving en van henzelf. De artsen in opleiding 

beschreven diverse strategieën waarmee zij hun overheersend sceptische houding ten aanzien 

van de juistheid van hun inschattingen probeerden tegen te gaan, zoals het oefenen van 

bepaalde stappen vóór het klinisch consult, het checken van hun interpretatie bij anderen en 

het impliciet toetsen van hun inschattingen aan die van meer ervaren teamleden. Deze 

bevindingen geven aan dat de manier waarop junior clinici onzekerheid beleven wordt bepaald 

door hun aanhoudend sceptische houding ten aanzien van hun eigen capaciteiten. Om 

beginners te begeleiden bij een effectievere zelfregulatie, stel ik voor dat supervisoren en 

andere leden van het zorgteam doelbewuster ingaan op de strategieën die zij zelf gebruiken om 

moeilijk te vangen problemen in de praktijk het hoofd te bieden, en dit te koppelen aan directe 

validatie en aanpassing van de klinische inschattingen die beginners maken wanneer zij te 

maken krijgen met momenten van onzekerheid. 

 

Hoofdstuk 6 onderzoekt hoe artsen in opleiding de steun van hun supervisoren gebruiken om 

hen te helpen hun onzekerheidsbeleving op de werkplek in goede banen te leiden. Deze 

bevindingen die voortkwamen uit de in Hoofdstuk 5 beschreven dataset geven weer welke rol 

junior artsen in opleiding SEH aan hun supervisoren toekenden wanneer zij voor situaties 

stonden die voor onzekerheid zorgden en deze onder controle probeerden te houden. De 

participanten beschreven een sterke behoefte aan “begeleide onafhankelijkheid”, waarbij een 

voorspelbare en toegankelijke supervisie-opzet hen in staat stelde om zich half zelfstandig door 

lastige klinische situaties heen te werken. Ook wezen zij op de moeilijkheden die zich 

voordeden wanneer zij het gevoel hadden dat deze begeleiding tekortschoot. Voorts 

beschreven de artsen in opleiding strategieën waarmee ze het comfortabel voelen van hun 

supervisoren leenden op momenten van onzekerheid met het doel de juiste mate van 

begeleiding te ontvangen. Ook lichtten ze toe dat ze hardop gingen nadenken of handelingen 

overdreven verrichtten in het bijzijn van hun supervisors als tactiek om hun besluitvorming te 

controleren en te bevestigen. Ik veronderstel dat opleiders artsen in opleiding beter zullen 
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kunnen ondersteunen in hun groei naar zelfregulatie wanneer zij dit gedrag herkennen als een 

roep om begeleiding. Op die manier zullen supervisoren artsen in opleiding kunnen helpen een 

evenwicht te vinden tussen onafhankelijkheid ter bevordering van het leren en begeleiding ter 

garantie van de patiëntveiligheid. 

 

Hoofdstuk 7 vat de empirische bevindingen van dit onderzoeksprogramma samen, legt 

verbanden met de literatuur over zorgberoepen en sociale cognitie en zet diverse lijnen uit voor 

toekomstig onderzoek. Eerst sta ik stil bij de voornaamste bevinding dat situationeel ingebedde 

inschattingen van het zich al of niet comfortabel voelen zich op een dynamisch continuüm 

bevinden en verdiep ik me vervolgens in de vraag hoe theorieën over het inschatten van 

emoties kunnen helpen verklaren waarom individuen dezelfde situatie heel verschillend 

kunnen ervaren. Ik bespreek hoe inschattingsverschillen iemands bereidheid tot handelen 

beïnvloeden en hoe zelfregulerend gedrag wordt aangeleerd en versterkt door ervaringen die 

clinici in het echt doormaken op de werkplek. Dit roept interessante vragen op over hoe 

constructen uit de socialecognitieliteratuur, zoals sociaal gedeelde regulatie van leren en co-

regulatie, beter tot uitdrukking zouden kunnen komen in onderwijsprogramma’s, in het 

bijzonder hoe effectieve supervisie ervoor kan zorgen dat artsen in opleiding binnen hun zone 

van naaste ontwikkeling op een veilige manier kunnen proberen om problemen het hoofd te 

bieden. Ik veronderstel dat supervisoren juist het meest voor artsen in opleiding kunnen 

betekenen wanneer hun inschattingen afwijken van die van de arts in opleiding, zodat zij het 

comfortabel voelen kunnen delen en daarmee de arts in opleiding vooruithelpen (d.w.z. dat zij 

de arts in opleiding helpen om effectief met het zich niet comfortabel voelen leren om te gaan) 

en veiligheidshalve kunnen ingrijpen wanneer de mate van kalmte die de arts in opleiding voelt 

niet overeen lijkt te stemmen met de risico’s die zich voordoen in een situatie. Ten slotte 

besluit ik met het doen van diverse aanbevelingen voor toekomstig onderzoek, waarbij ik nader 

verken hoe vragen rondom het zich comfortabel voelen met onzekerheid vanuit diverse 

epistemologische invalshoeken, dataverzamelingstechnieken en contexten onderzocht kunnen 

worden.
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junior clinici was er echter sprake van een overheersende onzekerheid over hun eigen 

inschattingen, en dit zorgde er weer voor dat zij moeite hadden met het selecteren en 

interpreteren van signalen van patiënten, hun omgeving en van henzelf. De artsen in opleiding 

beschreven diverse strategieën waarmee zij hun overheersend sceptische houding ten aanzien 

van de juistheid van hun inschattingen probeerden tegen te gaan, zoals het oefenen van 

bepaalde stappen vóór het klinisch consult, het checken van hun interpretatie bij anderen en 

het impliciet toetsen van hun inschattingen aan die van meer ervaren teamleden. Deze 

bevindingen geven aan dat de manier waarop junior clinici onzekerheid beleven wordt bepaald 

door hun aanhoudend sceptische houding ten aanzien van hun eigen capaciteiten. Om 

beginners te begeleiden bij een effectievere zelfregulatie, stel ik voor dat supervisoren en 

andere leden van het zorgteam doelbewuster ingaan op de strategieën die zij zelf gebruiken om 

moeilijk te vangen problemen in de praktijk het hoofd te bieden, en dit te koppelen aan directe 

validatie en aanpassing van de klinische inschattingen die beginners maken wanneer zij te 

maken krijgen met momenten van onzekerheid. 

 

Hoofdstuk 6 onderzoekt hoe artsen in opleiding de steun van hun supervisoren gebruiken om 

hen te helpen hun onzekerheidsbeleving op de werkplek in goede banen te leiden. Deze 

bevindingen die voortkwamen uit de in Hoofdstuk 5 beschreven dataset geven weer welke rol 

junior artsen in opleiding SEH aan hun supervisoren toekenden wanneer zij voor situaties 

stonden die voor onzekerheid zorgden en deze onder controle probeerden te houden. De 

participanten beschreven een sterke behoefte aan “begeleide onafhankelijkheid”, waarbij een 

voorspelbare en toegankelijke supervisie-opzet hen in staat stelde om zich half zelfstandig door 

lastige klinische situaties heen te werken. Ook wezen zij op de moeilijkheden die zich 

voordeden wanneer zij het gevoel hadden dat deze begeleiding tekortschoot. Voorts 

beschreven de artsen in opleiding strategieën waarmee ze het comfortabel voelen van hun 

supervisoren leenden op momenten van onzekerheid met het doel de juiste mate van 

begeleiding te ontvangen. Ook lichtten ze toe dat ze hardop gingen nadenken of handelingen 

overdreven verrichtten in het bijzijn van hun supervisors als tactiek om hun besluitvorming te 

controleren en te bevestigen. Ik veronderstel dat opleiders artsen in opleiding beter zullen 
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kunnen ondersteunen in hun groei naar zelfregulatie wanneer zij dit gedrag herkennen als een 

roep om begeleiding. Op die manier zullen supervisoren artsen in opleiding kunnen helpen een 

evenwicht te vinden tussen onafhankelijkheid ter bevordering van het leren en begeleiding ter 

garantie van de patiëntveiligheid. 

 

Hoofdstuk 7 vat de empirische bevindingen van dit onderzoeksprogramma samen, legt 

verbanden met de literatuur over zorgberoepen en sociale cognitie en zet diverse lijnen uit voor 

toekomstig onderzoek. Eerst sta ik stil bij de voornaamste bevinding dat situationeel ingebedde 

inschattingen van het zich al of niet comfortabel voelen zich op een dynamisch continuüm 

bevinden en verdiep ik me vervolgens in de vraag hoe theorieën over het inschatten van 

emoties kunnen helpen verklaren waarom individuen dezelfde situatie heel verschillend 

kunnen ervaren. Ik bespreek hoe inschattingsverschillen iemands bereidheid tot handelen 

beïnvloeden en hoe zelfregulerend gedrag wordt aangeleerd en versterkt door ervaringen die 

clinici in het echt doormaken op de werkplek. Dit roept interessante vragen op over hoe 

constructen uit de socialecognitieliteratuur, zoals sociaal gedeelde regulatie van leren en co-

regulatie, beter tot uitdrukking zouden kunnen komen in onderwijsprogramma’s, in het 

bijzonder hoe effectieve supervisie ervoor kan zorgen dat artsen in opleiding binnen hun zone 

van naaste ontwikkeling op een veilige manier kunnen proberen om problemen het hoofd te 

bieden. Ik veronderstel dat supervisoren juist het meest voor artsen in opleiding kunnen 

betekenen wanneer hun inschattingen afwijken van die van de arts in opleiding, zodat zij het 

comfortabel voelen kunnen delen en daarmee de arts in opleiding vooruithelpen (d.w.z. dat zij 

de arts in opleiding helpen om effectief met het zich niet comfortabel voelen leren om te gaan) 

en veiligheidshalve kunnen ingrijpen wanneer de mate van kalmte die de arts in opleiding voelt 

niet overeen lijkt te stemmen met de risico’s die zich voordoen in een situatie. Ten slotte 

besluit ik met het doen van diverse aanbevelingen voor toekomstig onderzoek, waarbij ik nader 

verken hoe vragen rondom het zich comfortabel voelen met onzekerheid vanuit diverse 

epistemologische invalshoeken, dataverzamelingstechnieken en contexten onderzocht kunnen 

worden.




