
 

 

 

Knowledge encapsulation : studies on the
development of medical expertise
Citation for published version (APA):

van de Wiel, M. W. J. (1997). Knowledge encapsulation : studies on the development of medical
expertise. [Doctoral Thesis, Maastricht University]. Universiteit Maastricht.
https://doi.org/10.26481/dis.19970912mw

Document status and date:
Published: 01/01/1997

DOI:
10.26481/dis.19970912mw

Document Version:
Publisher's PDF, also known as Version of record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can
be important differences between the submitted version and the official published version of record.
People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication,
or visit the DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright
owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these
rights.

• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above,
please follow below link for the End User Agreement:
www.umlib.nl/taverne-license

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

repository@maastrichtuniversity.nl

providing details and we will investigate your claim.

Download date: 22 May. 2023

https://doi.org/10.26481/dis.19970912mw
https://doi.org/10.26481/dis.19970912mw
https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/publications/d9ea4472-26ec-41cd-8767-08eb82d3cf32


Samenvatting 

Kennisencapsula tie 

Onderzoek naar de ontwikkeling van medische expertise 

Dit proefschrift gaat over de wijze waarop geneeskundestudenten zich na 
verloop van tijd ontwikkelen tot ervaren arksen. Het uitgangspunt bij hel ge 
rapporteerde onderzoek is dat medische expertise het resultaat is van ver- 
anderingen in de  aand en organisatie van kennis. Dat wil zeggen dat onder 
invloed van ervaring kennis zodanig verandert dat experts in staat zijn om 
snel en doeltreffend een diagnose te stellen bij problemen waarmee zij in de  
praktijk regelmatig geconfronteerd worden. 

In hoofdstuk 1 wordt een onderscheid gemaakt: tussen biomedische en 
klinische kennis. Biomedische kennic is causaal van karakter en beschrijft 
het functioneren en disfunctioneren van het menselijk lichaam. Kliniscl~e 
kennis daarentegen is voornamelijk associatief van karakler en omvat 
kennis over de verschijnselen, classificatie en behandeling van ziekten. Ge- 
neeskundestudenten beginnen gewoonlijk met het leren van biomedische 
kennis voordat zij ingaan op de klinische aspecten van ziekten. In de  ro- 
schappen ligt sterk de  nadruk op het verwerven van klinische kennis. 

0 p  grond van cognitief psychologisch onderzoek naar de  ontwikkeling 
van medische expertise zijn verschillende standpunten geforrnwleerd met 
betrekking tot de  rol van biomedische kennis bil het diagnosticeren van 
klinische problemen. De theorie van kenriise~.scapsulatie staal: centraal in dit 
proefschrift. Deze theorie veronderstelt dat  gedurende de ontwikkeling van 
student tok ervaren arts netwerken van biomedische kennis worden sa- 
mengevat in meer omvatitende, klinisch relevante begrippen. 

Schmidt en Boshuizen (1992) introduceerden d e  theorie van kennls- 
encapsulatie om een aantal bevindingen in medisch expertisearinderzoek te 
verklaren. Hardop-denk studies van diagnostisch redeneren lieten duidelijk 
zien dat  artsen sneller en accurater diagnostische hypothesen formuleren 
dan studenten. Artsen gebruikten ook weel minder biomedische kennis bij 
het diagnosticeren wan de casus dan studenten. 'Verder werd herhaalde ma- 
len gevonden dat artsen zich minder herinnerden van een bestudeerde ea- 
sus dan gevorderde studenten, maar meer inrerenkies maakten op  basis van 



de  casus. Deze bevinding, die bekend is als "the intermediate effect in clini- 
cal case recall"', duidt erop dat artsen casus op een meer interpreterende en 
samenvattende manier weergeven dan studenten. Patl?ofysiologische ver- 
klaringen die gegeven werden voor de  verschijnselen in een casus lieten 
tenslotte zien dat de  verklaringen van artsen korter en meer samenhan- 
gend waren dan die van studenten en weel minder biomedische begrippen 
bevatten. Schrnidt en Boshuizen C151921 veronderstelden dat de snelheid en 
efficiëntie waarmee ervaren artsen casus representeren en  diagnosticeren 
het resultaat is van directe acdvatie van encnpsulerende klinische begrip- 
pen. Studenten, daarentegen, zouden alle mogelijke relevante kennis acti- 
veren crm een medisch probleem op Le lussen. Bij kennisencapsulatie zou 
gedetailleerde biomedische kennis niet verloren gaan. Artsen zouden deze 
kennis gebruiken in gevallen waarin de klinische kennis niet toereikend is, 
zoals bij het diagnosticeren van complexe casus en bij uitleg aan studenten. 

Vier studies zijin uitgevoerd om de theorie van kennisencapsulatie te 
toetsen en verder uit te werken. In hoofdstuk 2 word1 een studie beschreven 
waarin tweede- en vierdejaars geneeskundesludenten en internisten drie 
casus bestuderen, deze diagnosticeren en achteraf vertellen wat zij zich nog 
van een casus herinneren. Hierbij werden de instructies van d e  herinne- 
ringstaak en het format van de  laboratoriumgegevens gemanipuleerd. Er 
werd geen verschil aangetoond tussen de proefpersonen die wisten dat ze 
gevraagd zouden worden de  casus te herinneren en degenen die dat niet 
wisten. Verder maakte het geen verschil of de laboratoriurngegevens in 
numerieke vorm of in geinterpreteerde worm werden gepresenteerd. De rc- 
sultaten lieten duidelijke expertise-effecten zien. Experts gebruikten minder 
tijd om de casus te bestuderen en stelden betere diagnoses. Bij d e  herinne- 
ringstaak werd weer een intermediate effect gevonden: iiiternisten nokeer- 
den minder elementen eiil  de casus dan gevorderde studenten, maar maak- 
ten meer iitherenties die castiselementen samenvatten. Deze resultaten be- 
vestlgemi de  hypothese dat ervaren artsen casus minder uitgebreid, en meer 
geBncapsuleerc1 verwerken dan siludcnten. 

In hoofdstuk 3 wordt een studie beschreven waarin de  pathofysiologi- 
sche representdtie van casus werd onderzocht bij tweede-, vierde- en zesde- 
jaars geneeckundcsiudenten en internisten. De proefpersonen kregen vier 
casus voorgelegd i ~ ~ c t  de vraag de casus te diagnosticeren en een pathofysio- 
logiscl-ie verklaring te geven voor de symptomen en bevindingen in de  ca- 
sus. Afhankelijk van d e  experimeniele conditie hadden proefpersonen 3 
min, 1 min en 15 sec, of 30 sec de tijd om de casus te bestuderen. De verkla- 
ringen werden I-terschreven als semantische netwerken vczn bctekenlsvolle 
cortcepteii. Deze werden vergeleken met modelverklaringen van de  castis 
met betrekking tot zowel de aard van de gebruikte concepten als de  relaties 
tussen d e  concepten. Zoals verwacht waren de diagi~oses en verklaringen 
van de internisten beter dan die van studenten. De verklaringen van de  in- 
ternisten waren echter minder uitgebreid en minder gedetailleercl. Deze re- 
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sultaten wijzen erop dat ervaren artsen de patho~sio~ogische kennis die ten 
grondslag ligt aan een casus inderdaad op een meer saralenvattende manier 
representeren dan, studcnten. De kwaliteit wan de  verklririligezz vali artsen 
was bovendien even goed bij alle drie de bestuderingstijdeiz, terwijl de kwa- 
liteit van d e  verklaringen van studenten verminderde bij verkorting van 
de bestuderingstijd. In tegenstelling tot wat voorspeld werd op grond van de 
theorie van kennisencapsulatie (Cchmidt en Boshuizen, 1992; J993b) werd 
gewonden dat internisten volledigere diagnoses stelden, en langere en meer 
gedetailleerde verklaringen gaven wanneer zij meer tijd hadden om de ca- 
sus te bestuderen. Om het effect van bestuderiiigstijd op de casusrepresenta- 
tie van ervaren artsen te verklaren werd verondersteld dat zowel ertcapcu- 
lerende klinische begrippen als gedetailleerde biomedische begrippen deel 
uitmaken, van een associatief kennisnetwerk. De theorie van spreidende ac- 
tivatie kan dan verklaren dat hij grotere  tijds sin veste ring meer begrippen ge- 
activeerd warden. 

De studie in hoofdstuk 4 was niet gericht cap het gebruik van encapsule- 
rende begrippen bij het diagnosticeren en representeren van casus, maar op 
de  kennis die wordt sanierigevat Yn een encapsulerend begrip. Vierdejaars 
geneeskundestudenten, co-assistenten en internisten werden gevraagd 20 
veel gebruikte klinische begrippen aan de praefleider uit te leggen. Voor elk 
begrip hadden zij 2 minuten. De uitleg van de proefpersonen werd geaiialy- 
seerd op uitgebreidheid, kwaliteit en vloeiendheid. Heit bleek dat meer erva- 
ren proefpersonen over het algerneen uitgebreidere, betere en vloeiendere 
uitleg gaven. Dit wijst erop dal causale pathofysiologische kennis niet werlo- 
ren gaat bij het opdoen van klinische ervaring, maar juist een samenhan- 
gend kennisnetwerk vormt dat gemakkelijk toegankelijk is. Kwalilatleve 
analyse liet verder zien dat vierdejaars geneeskundestudenten voor som- 
mige begrippen wel een kwalitatief even goede uitleg gaven als internisten, 
maar duidelijk minder vloeiend e11 same~~lia~igend.  Dit suggereert da t  hel 
proces van kennisencapsulntie gradueel verloopt en al opirccdt voordal 
studenten ervaring hebben in de praktijk. 

In hoofdstuk 5 wordt verslag gedaan van eer1 replicatieonderzoek van 
een representatiestudie van Cclaniidf en IJoshuizen (1993b) Tlrveede-, 
vierde-, en soesdejaars geneeskundestudexatc~i en interriislen kregen vier 
verschillende castis voorgelegd ui t  het domein van de iiaterne gcnees- 
kunde De proefpersonen kregen 3 rniri, 1 mili en 15 sec of 30 sec de tijd om 
een casus te bestudererr. Hun taak was een diagnose Ie stellen en op te 
schrijven wak ze zich nag van de casus konden herinneren. Zoals verwacht 
had expertise een posltief effect op dlagirus~isclie dccuratcsse. In tegenstelling 
tot de bevindingen van  Cchrnidi en Boshuizen werd geen intermediate cf- 
fect gevonden bij de herinneringstaak, maar een lineair experlise-effect: 
meer ervaren proefpersonen herinnerden zich meer elementen van de  ca- 
sus. Bovendien werd niet alleen bij studenten maar ook bij inlernislen een 
effect van bestuderingstijd gevonden. Deze resultaten wijzen erop dat de in- 



ternisten in deze situdie de casus op een  ait tg eb reide re en minder geencapsu- 
leerde manier represemk~eerdem dan de internisten in de  studie van Schmidt 
en Boshuizen. 

Bn hoofdstuk 6 volgt na samenvatting wan de vier studies een herfor- 
mulering van de theorie van kennisencapsulatie van Cchrnidt en Boshui- 
zen F1993cr). In hun stadiamodel van expertiseontwikkeling veronderstel- 
den Scknzidt en Boshulzen dat kennisencapsuilatie een belangrijke rol speelt 
bij de  verandering van de kennisstructuur van causaal netwerk tot zoge- 
naamde ztektescripts. Zij geven echter niet duidelijk aan hoe kennisencap- 
sulatie gerealiseerd wordt en hoe de kennlsstriuctuur van ziektescripts eruit 
ziet. Het  huidig^ voorstel gaat er vanuit dat expertiseontwikkeling meer een 
cantinu proces is, en dat zowel de kennis van studenten als experts georga- 
niseerd Is in een netwerk. Als gevolg van onderwijs en ervaring wordt het 
kennisnetwerk uitgebreid, beter, en meer samenhangend en doeimatig ge- 
organiseerd. Kennisencapsulatie verwijst dan naar die veranderingen in het 
kennisnetwerk waarbij verbindingen tussen encapsulerende begrippen, 
ziektewercchijnselen en mogelijke oorzaken het sterkst warden. De gedetail- 
leerde netwerkt-in van pathofysiologische kennis worden bij het oplossen 
van routineproblemen dan als het ware omzeild, terwijl ze bij moeilijkere 
problemen eenvoudig geactiveerd kunnen worden. Vervolgens komt aan 
bod hoe de theorie van kennisencapsulatie verder getoetst zou kunnen 
worden. Tenslotte wendt geconcludeerd dat de integratie van biomedische 
en klinische kennis meer gestimuleerd zou moeten wordeiz in hlet medisch 
onderwijs, en wordt hiervoor een aantal mogelijkheden geopperd. 




