
Even een 
onderzoekje doen…

Lunchbijeenkomst Vitaal Twente – 12 December 2019



Programma

▪ Opening & lunch

▪ Presentatie: Meerwaarde van technologie

▪ Aan de slag

▪ Presentatie: Meten van uitkomstmaten

▪ Aan de slag

▪ Presentatie: Schrijven van een onderzoeksprotocol

▪ Aan de slag

▪ Afrondingen en vervolg stappen



Stroomschema
Implementatie
Technologie

➢ Lunchbijeenkomst april 2018





Aan de slag!





Meerwaarde
van technologie
Stephanie Jansen – Kosterink 
Roessingh Research and Development



Meerwaarde



Verschillende werelden… 
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➢ Klinische effectiviteit

➢ Kosten effectiviteit
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➢ Toegankelijkheid

➢ Gebruikersvriendelijkheid

➢ Adoptie – daadwerkelijk gebruik

➢ Sociale impact



Gebruikersgemak

Klinische meerwaarde

Sociale impact
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Aan de slag!



▪ Kies een Casus

▪ Bespreek met elkaar de casus

▪ Bepaal de meerwaarde – wat wil je gaan meten? 



Casus 1 - GezelschApp



Casus 2 - Beeldbellen by TBC zorg



Casus 3 - Positieve Gezondheid 
Slangenbeek



Casus 4 - Hartzorg op afstand



meten van 
uitkomstmaten
Annemieke Konijnendijk
ZGT



Komen tot een onderzoeksvraag 

▪ Exploratief of toetsend? 

▪ Exploratief → beschrijving of verkenning van domein of mechanisme

▪ Toetsend → vanuit een duidelijke verwachting 

▪ Beschrijvend of op zoek naar verbanden? 

▪ Beschrijvend onderzoek: de wat-vraag. 

▪ Wat is de omvang van het gebruik van applicatie x?

▪ Relationeel onderzoek: verklarend of voorspellend 

▪ In hoeverre heeft applicatie x invloed op de kwaliteit van leven van diabetes 
patiënten? 

▪ In hoeverre zijn digitale vaardigheden van patiënten voorspellend voor het 
gebruik van applicatie x? 



Komen tot een onderzoeksvraag 

Een goede vraagstelling: 

▪ beschrijft wat er geobserveerd gaat worden

▪ wat je wil onderzoeken is observeerbaar of meetbaar 

▪ is eenduidig: de termen in de vraag zijn voor iedereen duidelijk

▪ is relevant 

▪ is enkelvoudig: stel 1 vraag tegelijk

▪ is eenvoudig

▪ bij toetsend onderzoek: is falsificeerbaar, specifiek en concreet

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFuoKJ06_mAhWKz4UKHduOC3MQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fpublicdomainvectors.org%2Fnl%2Fvrije-vectoren%2FBeeld-van-de-zwarte-zwaan%2F60177.html&psig=AOvVaw1LbqFJ8-GofIbm-HcflZuX&ust=1576224249768523


Een methode kiezen

▪ Exploratief onderzoek → vaak kwalitatief  

▪ Interviews, vragenlijsten, observaties

▪ Semi- of ongestructureerd

▪ Toetsend onderzoek → vaak kwantitatief 

▪ Vragenlijsten, observaties, fysiologische metingen, bestaand materiaal

▪ Soms aanvullend interviews



Voor- en nadelen van diverse methodes

Methode Voordelen Nadelen

Bestaande documenten/ 

materialen

Snel beschikbaar

Goedkoop

kan irrelevante en minder geschikte 

informatie bevatten (veel ruis)

Observaties Direct, zonder ruis Tijdsintensief, sociaal wenselijk gedrag

Observator is meetinstrument en is risico 

voor standaardisatie

Vragen mondeling Non-verbale reacties

Doorvragen

Tijdsintensief

Sociaal wenselijke antwoorden

Vragen schriftelijk Snel

Goedkoop, Anoniem

Doorvragen niet mogelijk, 

standaardantwoorden

Meten Betrouwbaarheid van de 

schalen bekend 

Meetfouten, meting kan waarde 

beïnvloeden ( bijv. bloeddruk)

Soms onaangenaam bv. Bloedafname. 



De kunst van het interviewen 

Basale vormen: 

• Gesloten interview, mondelinge enquête

• Vrije, open interviews

• Open vragen

• Open wijze van doorvragen, ‘alles’ kan

• Semi-gestructureerd

• (Enigszins) gebaseerd op theorie / literatuur 

• Leidraad / topiclijst / interviewschema 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLqIm-jKHmAhXQUlAKHaPrCw0QjRx6BAgBEAQ&url=https://www.animotus.nl/explanimation-uitleganimatie-bedrijfsanimatie/interview/&psig=AOvVaw1akRCikKuEnt3xYlzMYSek&ust=1575724065564675


De kunst van het interviewen 

Onderzoeksvraag
Waarom vertrekken jonge medewerkers zo snel bij zorginstellingen?

Openingsvraag interview
Hoe heb je je vorige baan ervaren? Vertel er eens wat meer over.

Topics interview
- Relatie leidinggevende
- Relatie collega’s
- Arbeidsvoorwaarden 
- Werkzaamheden 
- Etc. 

- Evt. standaard doorvraag: wat vond je daarvan, welk gevolg had dat?

• Open vragen over die onderwerpen (geen 

verbanden)

• Hoe verliep het met…

• Vertel eens wat over…

• Topics staan in relatie tot vraagstelling

• Antwoorden hebben zoveel mogelijk betrekking 

op vraagstelling



De kunst van het interviewen 

Onderzoeksvraag

Waarom vertrekken jonge medewerkers zo snel bij zorginstellingen?

Openingsvraag interview

Stel jezelf een typische dag voor dat je ging werken bij organisatie x. Kun je 

zo’n dag beschrijven van opstaan tot weer gaan slapen? 

Topics interview

- Concrete situaties

- Gedachten erover

- Gevoelens erbij

Een meer indirecte manier van interviewen

• Voordeel: nog minder sturend

• Nadeel: misschien mis je belangrijke 

onderwerpen



Nog enkele tips 

▪ Vraag nooit direct naar theoretische concepten 

▪ Wordt u bureaucratisch aangestuurd?

▪ Zorg voor eenvoudige, makkelijk te begrijpen vragen

▪ Vermijd ‘waarom’ vragen.

▪ Vermijd sturende vragen die een voorkeur voor een antwoord suggereren 

▪ Vindt u het belangrijk om verse groenten te eten?

▪ Vermijd vragen met suggestie van een oordeel  

▪ Kunt u me uitleggen waarom u niet sport?

▪ Vraag bij voorkeur naar ervaringen ipv abstracte vragen

▪ Wat vindt u goed/niet goed aan de tandarts?



Nog enkele tips 

▪ Iedereen heeft het recht niet mee te 
werken

▪ Je vraag een gunst!

▪ Zoek persoonlijk contact, doe een 
persoonlijk beroep

▪ Laat zien dat je je hebt voorbereid en 
hebt geïnvesteerd in het interview

▪ Wees niet oneerlijk over de benodigde 
tijd

▪ Denk goed na over hoe je medewerking 
kan verkrijgen (geen eenregelig mailtje 
op vrijdagmiddag, maar…?)



Keuze meetinstrument

1. Gebruik bestaande meetinstrumenten

▪ Methode sectie van artikelen

▪ http://www.kmin-vumc.nl/kmin_1_0.html

▪ http://www.meetinstrumentenzorg.nl/

2. Bestaand meetinstrument aanpassen

3. Zelf meetinstrument ontwikkelen

http://www.kmin-vumc.nl/kmin_1_0.html
http://www.meetinstrumentenzorg.nl/


Methode I: cross-sectioneel

▪ Eenmalige meting



Methode II: longitudinaal onderzoek 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

• Selectie onderzoekpopulatie

• Meerdere meetmomenten 



Aan de slag!



▪ Bepaal hoe je de meerwaarde in kaart wil brengen
Formuleer een (openings)vraag voor in je interview of 
vragenlijst



Schrijven van 
een plan
Marjolein den Ouden 
ROC van Twente / Saxion



Onderzoeksprotocol

▪ Inleiding 
▪ Onderzoeksvraag

▪ Methode
▪ Kwalitatief / kwantitatief onderzoek
▪ Onderzoekspopulatie
▪ Methode 

▪ Vragenlijsten / interviews

▪ Data-analyse

▪ Informatiebrieven
▪ Informed Consent



Onderzoekspopulatie

Populatie

▪ Volledige verzameling 
personen die een 
gemeenschappelijk 
kenmerk hebben waarin 
de onderzoeker 

geïnteresseerd is.

Onderzoekspopulatie

▪ Formuleren in- en 
exclusiecriteria

▪ Steekproef uit 
doelpopulatie

▪ Aselect: willekeurige 
(random) selectie van 
onderzoekspopulatie

▪ Select: selectie 
personen obv kenmerk



Ethiek van onderzoek 

▪ Wat is de belasting en eventuele risico’s voor deelname aan 
het onderzoek?

▪ Voelen mensen zich vrij om nee te zeggen?

▪ Anonimiteit

▪ Beloning

▪ Welke data verzamel je en met welk doel?

▪ AVG

▪ Bijzondere persoonsgegevens

▪ Informed consent

▪ Omgaan met onderzoeksdata



Wet Medisch Wetenschappelijk 
Onderzoek (WMO)

Onderzoek valt onder de WMO als het aan de volgende twee 
voorwaarden voldoet:

▪ Er is sprake van medisch wetenschappelijk onderzoek én

▪ Personen worden aan handelingen onderworpen of hen 
worden gedragsregels opgelegd.



Aan de slag!



▪ Onderzoekspopulatie

▪ Wel of niet WMO-plichtig onderzoek?



Afrondingen en 
vervolg stappen







Bedankt!


