
Uitnodiging lunchbijeenkomst  
 

 
  

Even een onderzoekje doen… appeltje eitje?! 
Als ik het gebruik of de meerwaarde van een technologie wil evalueren, wat komt daar dan 
allemaal bij kijken? Welke vragen moet ik stellen? Wanneer doe ik wat en hoe pak ik dit goed 
aan? In deze lunchbijeenkomst zoomen we in op het onderdeel ‘Goed zicht krijgen op de 
meerwaarde van de technologie voor uw 
organisatie’ van het Vitaal Twente 
Stroomdiagram. Aan de hand van praktische 
voorbeelden en vragen (lever deze vooral zelf 
aan!) krijgen aanwezigen tips en trucs 
aangereikt, en gaan we gezamenlijk aan de slag. 
 
De lunchbijeenkomst is voor iedereen die technologie in zijn of haar organisatie inzet en de 
uitkomsten daarvan op een doordachte en waardevolle manier wil evalueren. 
 

Programma 
12.00  Inloop met lunch 

 

12.15  Wat is voor ons de meerwaarde van de technologie? 
Wanneer is de technologie een succes voor uw organisatie? Aan bod komen 
verschillende vormen van meerwaarde: klinische meerwaarde, meerwaarde voor de 
patiënt/cliënt en meerwaarde voor de organisatie.  
 

 Welke uitkomstmaten kiezen we, en hoe meten we die? 
Wanneer duidelijk is op welke uitkomsten je verschil wilt zien: hoe breng je deze dan 
valide en betrouwbaar in kaart? Welke methoden kan je daarbij hanteren? Op welke 
momenten is het zinvol om informatie te verzamelen?  

  

Hoe schrijven we een goed onderzoeksprotocol? 
Van appeltjes en eitjes naar appeltaart: wat is het recept voor het schrijven en 
uitvoeren van een goed onderzoek? Waar moet ik rekening mee houden? 
 

13.45 Afronding  
 

Aanmelden 
Ben je erbij? Je aanmelding ontvangen we graag uiterlijk maandag 9 december via dit 
webformulier in verband met de lunch. Heb je voorbeelden of vragen vanuit je eigen praktijk 
die je ons en andere aanwezigen graag voorlegt? Laat dit ons weten via het aanmeldformulier! 
 

 
Vitaal Twente is het samenwerkingsverband dat van Twente de vitaalste regio wil 

maken met inzet van technologie. Partner worden of meer weten? 
www.vitaaltwente.nl | info@vitaaltwente.nl 

Tijd: 12 december 2019 van 12.00 - 14.00 uur 
Waar: ROC van Twente 
Adres: Gieterij 200, 7553 VZ Hengelo, Storkzaal A 
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