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Around the world, work hour restrictions have been considered the primary solution to the 
problem of fatigued physicians and trainees. Unlike Europe or the United States, Canada 
lacks unifying, national legislations for resident work hours and existing regulations are 
variably imposed.  Research into work hour restrictions has been abundant in the past 30 
years, and largely centers on proving or disproving whether these restrictions have achieved 
their intended outcomes. Such research asks whether restrictions have reduced resident 
fatigue, resulting in better-rested, safer trainees and patients. This thesis moves away from 
an individualistic approach to understanding fatigue in the context of resident work hour 
restrictions. Instead of trying to prove or disprove whether such restrictions are effective, it 
considers the sociocultural aspects of medical training that have otherwise remained 
peripheral to the dominant discourse about work hour restrictions. Broadly, the main 
research question explores fatigue as a social phenomenon and its relevance to workplace 
based strategies for managing fatigue, namely work hour restrictions.  
 
 Chapter 1 maps out four predominant lines of inquiry within the resident work hour 
restriction literature and highlights their relevance to the overall thesis: (1) Is Sleep 
Deprivation Dangerous? (2) Does Resident Training Suffer From Work Hour Restrictions? (3) 
Do Work Hour Restrictions Compromise Patient Care? And (4) Can Fatigue Be Managed? 
Multiple positions are outlined within each line of inquiry.  This culminates in a reframing of 
fatigue as a social and collective phenomenon, which is not evident in the dominant 
discourses of the literature.  The central research questions of the thesis are presented. 
Firstly, how do residents decide to stay or go following a 24-hour call shift? Then, what do 
residents do when they leave the hospital following a 24-hour call shift, how do they make 
those decisions and how do they understand them in the context of their own wellbeing? 
Also, how is fatigue socially constructed in the clinical training environment? And finally, 
how are work hour regulations understood in the European context and how do they shape 
the social construction of fatigue? The chapter finishes by providing an overview of the 
international, national and local contexts in which the thesis is situated.  
 
 Chapter 2 introduces two key theoretical frameworks and the methodology of 
constructivist grounded theory, after situating the researcher within the research.  It 
describes how the research questions emerged from and were informed by lived 
experiences that shaped the research at every step, including data collection and analysis.  
Analytical memos are included to illustrate reflexivity and its influence on theory refinement. 
Sociocultural perspectives are increasingly common in medical education and this 
theoretical orientation provides a useful lens through which to consider socially situated 
research questions. Social constructivism is a complementary theoretical framework that 
acknowledges multiple, shared realities embedded within a given social milieu. This chapter 
concludes with a description of constructivist grounded theory and provides justification for 
this methodology on the basis of socially situated research questions that are not explained 
by existing theories.  
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 Chapter 3 explores residents’ decision-making at the end of a 24-hour call shift in the 
Canadian context.  Using constructivist grounded theory, semi-structured interviews were 
conducted with a total of 24 residents across six surgical and non-surgical training programs 
at one Canadian medical school.  Understanding resident decision-making as they 
transitioned from on- to off-duty provided insight into the sociocultural forces that are likely 
to shape how residents navigate future duty hour policies. Cultural norms emerged as the 
predominant influence over whether residents decided to stay or go following their call shift. 
However, when justifying their decision, residents invoked values of patient safety and 
educational merit, regardless of whether they were choosing to stay or go. This key finding 
suggests that adherence to future duty hour policies is not simply a question of individual 
residents upholding correct values. Instead, it points to aspects of the training environment 
that could be modified so that staying or going is less of an individual, values-based decision.  
 
 Chapter 4 examines residents’ decision-making related to off-duty time after 
deciding to leave the hospital. Due to the richness and depth of the data set from Chapter 3, 
the same data was analyzed with this research question in mind. Decision-making was 
characterized by making trade-offs. Within these trade-offs, residents prioritized according 
to one of two orientations: oriented to maintaining a normal life or oriented to mitigating 
fatigue. This research provided two main contributions to the literature. First, it highlighted 
two distinct and competing forms of recovery and, while there is evidence for both of these 
processes as separate entities, this is the first model that considers both forms of recovery. 
Second, these findings called into question the predominant notion that work hour 
restrictions will only be beneficial if residents use additional “free time” for sleep. It strongly 
suggests that work hour regulations that focus on an accounting of work and sleep hours 
without ensuring that residents have opportunities to manage the day to day aspects of 
their lives are unlikely to improve resident wellbeing and recovery from the workplace.  
 
 Chapter 5 moves away from residents’ individual decision-making to focus on the 
shared social constructs of fatigue in the clinical workplace. Using constructivist grounded 
theory, semi-structured interviews were conducted with a total of 21 residents across seven 
surgical and non-surgical training programs at one Canadian medical school.  This research 
was inspired by findings from the earlier interviews and a noticeable shift in the 
conversation about work hours in Canada whereby policy-makers had shifted their focus 
away from prescriptive restrictions in favour of fatigue risk management plans. Residents 
rarely framed fatigue as a safety threat that negatively impacted their clinical performance. 
Instead, four principles of fatigue emerged that centred on the notion of fatigue as a 
personal challenge to be overcome.  These social constructs of fatigue expose potential 
barriers to the implementation of fatigue risk management plans and suggest that there is 
much work to be done in making the risks of fatigue more evident in the clinical workplace. 
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 Chapter 6 expands upon and enriches the theories that had been constructed within 
the Canadian data by exploring the experiences of European trainees from different 
contexts, who have long-standing work hour regulation. Using constructivist grounded 
theory, semi-structured interviews were conducted with 13 residents across five surgical and 
non-surgical training programs from four European countries, which included Denmark, 
United Kingdom, Ireland and the Netherlands.  Although the social constructs of fatigue that 
emerged generally resonated with our Canadian data, the varied meanings of work hour 
regulations was a striking finding.  Some of the meanings are well established in the 
European literature, including concerns about sacrificing trainee autonomy and 
compromising continuity of care. However, the efficiency discourse, in which staying late is 
evidence of inefficiency, was a distinctive meaning that emerged.   This study also suggests 
that the working time directive neither solves the problem of trainee fatigue nor the issue of 
trainees deciding whether to stay or go at the end of a shift. It appears that the sociocultural 
milieu takes primacy over policy, which warrants further attention.   
 
 Chapter 7 returns to the four predominant lines of inquiry within the resident work 
hour restriction literature and reframes each debate from a sociocultural perspective.  New 
questions emerge, including whether fatigue needs to be considered at the level of the care 
delivery team and if more stable or consistent teams might compensate for the threat of 
fatigued individuals.  When considering the implications of work hour restrictions on 
resident training and patient safety, a sociocultural perspective calls attention to 
professional ideals that may no longer serve their intended purpose. After establishing that 
trainee sleep deprivation is problematic and that work hour restrictions challenge avowed 
professional merits, this chapter grapples with the question of whether fatigue can be 
managed.  It acknowledges that fatigue management is inherently complicated by the multi-
faced nature of fatigue. It follows that interventions must account for the social aspects of 
fatigue if they are to have any impact on the issue of fatigued trainees. The chapter 
concludes with a discussion of the limitations and affordances of the chosen methodology. 
This is followed by a call for future research that: (1) explores how practicing physicians 
manage fatigue, (2) seeks out positive deviants and (3) considers the implications of fatigued 
teams.  
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Het beperken van arbeidstijden wordt wereldwijd gezien als de voornaamste oplossing voor 
het probleem van vermoeide artsen en artsen in opleiding tot specialist (aios). In 
tegenstelling tot Europa of de Verenigde Staten heeft Canada geen overkoepelende 
nationale wetgeving waarin de arbeidstijden van aios worden bepaald en aan bestaande 
regelgeving wordt op diverse manieren invulling gegeven. In de afgelopen 30 jaar is er veel 
onderzoek gedaan naar arbeidstijdbeperkingen, waarbij de nadruk hoofdzakelijk lag op het 
bewijzen dat deze beperkingen wel of juist niet tot het gewenste resultaat hebben geleid. Bij 
dergelijk onderzoek wordt de vraag gesteld of beperkingen geleid hebben tot minder 
vermoeidheid onder aios waardoor zij beter uitgerust zijn en veiliger zijn voor zowel zichzelf 
als voor patiënten. Om vermoeidheid in de context van arbeidstijdbeperkingen van aios te 
kunnen begrijpen, neemt dit proefschrift afstand van een individualistische benadering. In 
plaats van te trachten te bewijzen dat dergelijke beperkingen wel of niet effectief zijn, richt 
het zich op de sociaal-culturele aspecten van de medische opleiding die anders hun 
marginale plek in de heersende discussie over arbeidstijdbeperkingen zouden hebben 
behouden. In grote lijnen onderzoekt de hoofdvraag vermoeidheid als een sociaal 
verschijnsel en het belang daarvan voor strategieën ter beheersing van vermoeidheid op de 
werkplek, namelijk arbeidstijdbeperkingen. 
 
 Hoofdstuk 1 geeft een overzicht van de vier onderzoekslijnen die de literatuur over 
arbeidstijdbeperkingen van aios domineren en bespreekt hun relevantie voor het 
proefschrift in zijn geheel: 1) Is slaaptekort gevaarlijk?, 2) Lijdt de vervolgopleiding onder 
arbeidstijdbeperkingen?, 3) Brengen arbeidstijdbeperkingen de patiëntenzorg in gevaar? en 
4) Kan vermoeidheid worden aangepakt? Binnen elke onderzoekslijn worden de 
verschillende standpunten uiteengezet. Dit leidt tot een nieuwe interpretatie van 
vermoeidheid als een sociaal en collectief verschijnsel, wat nog niet eerder uit de heersende 
discussie van de literatuur naar voren is gekomen. De centrale onderzoeksvragen van dit 
proefschrift worden geïntroduceerd. Ten eerste, hoe besluiten aios om te blijven of te gaan 
na een 24-uursbereikbaarheidsdienst? Vervolgens, wat doen aios zodra zij het ziekenhuis 
verlaten na een 24-uursbereikbaarheidsdienst, hoe komen zij tot deze beslissingen en hoe 
begrijpen zij de invloed ervan op hun eigen welzijn? En ook, hoe wordt vermoeidheid sociaal 
geconstrueerd in de klinische opleidingsomgeving? En tenslotte, hoe wordt de 
arbeidstijdenregelgeving begrepen in de Europese context en hoe beïnvloedt deze de sociale 
beeldvorming van vermoeidheid? Het hoofdstuk wordt afgesloten met een overzicht van de 
internationale, nationale en plaatselijke contexten waarin het proefschrift geplaatst wordt. 
 
 Hoofdstuk 2 introduceert twee belangrijke theoretische kaders en de 
constructivistische gefundeerde theoriebenadering na plaatsing van de onderzoekster in het 
onderzoek. Het beschrijft hoe de onderzoeksvragen voortkwamen uit en ingegeven werden 
door beleefde ervaringen die het onderzoek bij elke stap, waaronder de dataverzameling en 
–analyse, vormgaven. Analytische memo’s worden bijgevoegd ter illustratie van reflexiviteit 
en de invloed daarvan op de theorieverfijning. Sociaal-culturele perspectieven worden 
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steeds gangbaarder in het medische onderwijs en deze theoretische benadering biedt een 
handzame bril waardoor we sociaal geplaatste onderzoeksvragen kunnen beschouwen. 
Sociaal constructivisme is een complementair theoretisch kader dat het bestaan van 
meerdere, gedeelde realiteiten binnen een bepaald sociaal milieu erkent. Dit hoofdstuk sluit 
af met een beschrijving van constructivistische gefundeerde theorie en onderbouwt de 
keuze voor deze onderzoeksmethode op basis van sociaal geplaatste onderzoeksvragen die 
niet door bestaande theorieën worden beantwoord. 
 
 Hoofdstuk 3 onderzoekt de besluitvorming onder aios aan het einde van een 24-
uursbereikbaarheidsdienst in een Canadese setting. Aan de hand van constructivistische 
gefundeerde theorie namen we semigestructureerde interviews af bij in totaal 24 aios van 
zes chirurgische en niet-chirurgische medische vervolgopleidingen aan één Canadese 
medische faculteit. Door te begrijpen hoe aios tot het besluit komen de dienst te 
beëindigen, verkregen we meer inzicht in de sociaal-culturele krachten die waarschijnlijk 
beïnvloeden hoe aios met toekomstig arbeidstijdenbeleid zullen omgaan. Of de aios 
besloten te blijven of te gaan na hun bereikbaarheidsdienst bleek voornamelijk beïnvloed te 
worden door culturele normen. Bij het beargumenteren van hun besluit noemden de aios 
echter waarden van patiëntveiligheid en leerzaamheid, ongeacht of ze besloten om te 
blijven of te gaan. Deze voornaamste bevinding suggereert dat naleving van toekomstig 
arbeidstijdenbeleid niet enkel een kwestie is van individuele aios die de juiste waarden 
hooghouden. In plaats daarvan wijst het naar aspecten van de opleidingsomgeving die 
veranderd zouden kunnen worden, zodat het besluit om te blijven of te gaan minder op 
waarden is gebaseerd. 
 
 Hoofdstuk 4 bestudeert hoe aios besluiten hun vrije tijd in te vullen na te hebben 
besloten het ziekenhuis te verlaten. Gezien de omvang en diepgang van de gegevens die we 
voor hoofdstuk 3 hadden verzameld, werden deze zelfde gegevens geanalyseerd met deze 
onderzoeksvraag in gedachten. De besluitvorming werd gekenmerkt door het vinden van 
een balans. Aios vonden deze balans door een van de volgende twee doelen te prioriteren: 
het behouden van een normaal leven of het verminderen van vermoeidheid. Dit onderzoek 
leverde twee belangrijke bijdragen aan de literatuur. In de eerste plaats belichtte het twee 
verschillende en tegenstrijdige vormen van herstel en, ook al bestaat er bewijs voor deze 
beide processen als afzonderlijke eenheden, dit is het eerste model dat met beide vormen 
van herstel rekening houdt. Ten tweede trokken deze bevindingen het overheersende 
denkbeeld in twijfel dat arbeidstijdbeperkingen alleen zullen baten als aios de extra “vrije 
tijd” gebruiken om te slapen. De bevindingen wijzen er sterk op dat arbeidstijdvoorschriften 
die gestoeld zijn op een rekensom van arbeids- en slaapuren, zonder aios de garantie te 
bieden dat zij de mogelijkheid hebben om de dagelijkse aspecten van hun leven te 
verwerken, waarschijnlijk het welzijn van aios en hun herstel van de werkplek niet zullen 
verbeteren. 
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 Hoofdstuk 5 wendt zich af van de besluitvorming van individuele aios om zich te 
richten op de gedeelde sociale beeldvorming van vermoeidheid op de klinische werkplek. 
Aan de hand van constructivistische gefundeerde theorie namen we semigestructureerde 
interviews af bij in totaal 21 aios van zeven chirurgische en niet-chirurgische medische 
vervolgopleidingen aan één Canadese medische faculteit. Dit onderzoek kwam voort uit de 
bevindingen van de eerdere interviews en uit een duidelijke verschuiving in de discussie over 
arbeidstijden in Canada waar beleidsmakers in plaats van de arbeidstijden aan banden te 
leggen hun aandacht vestigden op vermoeidheidsrisicobeheerplannen. Aios beschreven 
vermoeidheid zelden als een gevaar voor de veiligheid dat hun klinische prestaties negatief 
beïnvloedde. In plaats daarvan kwamen er vier zienswijzen van vermoeidheid bovendrijven 
die het begrip “vermoeidheid” interpreteerden als een persoonlijke uitdaging die 
overwonnen moest worden. Deze sociale beeldvormingen van vermoeidheid zouden de 
invoering van vermoeidheidsrisicobeheerplannen mogelijk kunnen belemmeren en 
suggereren dat er nog veel gedaan moet worden om mensen bewuster te maken van de 
risico’s van vermoeidheid op de klinische werkvloer. 
 
 Hoofdstuk 6 bouwt voort op en verrijkt de theorieën die op basis van de Canadese 
data waren geconstrueerd door te onderzoeken wat de ervaringen zijn van Europese aios uit 
verschillende contexten die al geruime tijd bekend zijn met arbeidstijdenregelgeving. Aan de 
hand van constructivistische gefundeerde theorie namen we semigestructureerde 
interviews af bij 13 aios van vijf chirurgische en niet-chirurgische medische 
vervolgopleidingen in vier Europese landen, waaronder Denemarken, het Verenigd 
Koninkrijk, Ierland en Nederland. Hoewel de sociale beeldvormingen van vermoeidheid die 
naar voren kwamen veel gelijkenissen vertoonden met de Canadese data, viel op dat er 
verschillend gekeken werd naar de arbeidstijdenregelgeving. Sommige van deze zienswijzen 
zijn duidelijk bewezen in de Europese literatuur, zoals zorgen over de opoffering van de 
zelfstandigheid van de aios en het in gevaar brengen van de continuïteit van de zorg. De 
discussie over efficiëntie bracht echter een nieuwe betekenis te berde, namelijk dat laat 
blijven van inefficiëntie getuigt. Dit onderzoek suggereert ook dat de arbeidstijdenrichtlijn 
geen oplossing biedt voor het probleem van vermoeidheid onder aios, noch voor de kwestie 
van aios die besluiten te blijven of te gaan aan het einde van een dienst. Het lijkt erop dat 
het sociaal-culturele milieu zwaarder weegt dan beleid, iets wat verdere aandacht vraagt. 
 
 Hoofdstuk 7 keert terug naar de vier onderzoekslijnen die de literatuur over 
arbeidstijdbeperkingen van aios domineren en herformuleert elke discussie vanuit een 
sociaal-cultureel perspectief. Daarbij rijzen nieuwe vragen, zoals of vermoeidheid op het 
niveau van het zorgverleningsteam gezien moet worden en of stabielere en consequentere 
teams het gevaar van vermoeide individuen kunnen ondervangen. Wanneer we nadenken 
over de gevolgen van arbeidstijdbeperkingen voor de opleiding en patiëntveiligheid, laat een 
sociaal-cultureel perspectief ons zien dat professionele idealen hun gewenste doel wellicht 
niet meer dienen. Na vastgesteld te hebben dat slaaptekort bij aios voor problemen zorgt en 
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dat arbeidstijdbeperkingen de verwerving van erkende professionele vaardigheden 
bemoeilijkt, worstelt dit hoofdstuk met de vraag of vermoeidheid aangepakt kan worden. 
Het erkent dat het aanpakken van vermoeidheid van nature complex is door de veelzijdige 
aard van vermoeidheid. Dientengevolge moeten interventies de sociale aspecten van 
vermoeidheid aanpakken als ze het probleem van vermoeide aios ook maar enigszins willen 
oplossen. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een bespreking van de voor- en nadelen van 
de gekozen methode. Dit wordt gevolgd door een oproep tot nader toekomstig onderzoek 
dat: 1) onderzoekt hoe praktiserende artsen omgaan met vermoeidheid, 2) succesvolle 
alternatieve aanpakken opspoort, en 3) kijkt naar de gevolgen van vermoeide teams. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




