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1713/01

• Van probleemstelling naar 
vraagstelling?

• Door Nelleke Gruis en Ellen 
de Nijs



Van vraagstelling naar onderzoeksvraag

Definitie van onderzoeksvraag – check in de literatuur wat bekend is
Maak gebruik van het vragenmachientje



Van vraagstelling naar onderzoeksvraag
Gebruik maken van een perspectieven boom (voorbeeld):

Basis voor onderzoek:



Van vraagstelling naar onderzoeksvraag

Evaluatie:
• Gebruik van boom is nuttig;
• Brainstormen met elkaar helpt om verdieping te krijgen en van 

gedachten te wisselen;
• Helpt om breed te zoeken en daarna bewuste keuzes te maken voor 

onderzoeksvraag 

Verdiepende informatie:
• Youtube filmpje ‘Het vragenmachientje’
• Meer uitleg over onderzoekend leren door Nelleke Gruis check LEARN 

bijeenkomst ‘onderzoekend leren’ op 
https://www.albinusnet.nl/organisatie/onderwijs/onderwijsexpertisecentrum/

learn/→ https://mp4-coo.lumc.nl/DIV2/LEARN/LEARN-20201112.html

Tijdstip 17.35-24.30

https://www.youtube.com/watch?v=_HjH7PlqmhM
https://www.albinusnet.nl/organisatie/onderwijs/onderwijsexpertisecentrum/learn/
https://mp4-coo.lumc.nl/DIV2/LEARN/LEARN-20201112.html


1418/02

• Van vraagstelling naar 
methode?

• Door Hilda Mekelenkamp 
& Anja Brunsveld



Van onderzoeksvraag naar methode

Filmpje – uitleg hoe te komen van onderzoeksvraag naar methode
• Van vraag naar antwoord
• Van probleem naar onderzoek

Empirische cyclus = stappenplan wat je volgt bij onderzoek

1. 
Probleemstelling 
of vraagstelling

2. Theorie en 
hypothesen

3. Methode en 
dataverzameling

4. Analyse en 
conclusies

https://www.youtube.com/watch?v=jTs3KnMtdVA&feature=youtu.be


Van onderzoeksvraag naar methode

Filmpje – van onderzoeks methode naar conclusie
Kwantiatief versus kwalitatief

Kwantitatief Kwalitatief

Veel bekend m.b.t vraagstelling Weinig bekend m.b.t. vraagstelling

Onderzoek bij veel eenheden Klein aantal onderzoekseenheden

Op zoek naar verbanden Op zoek naar diepere verklaring

Systematisch: bij alle eenheden 
hetzelfde

Cijfers minder belangrijk

Cijfers en analyse

https://www.youtube.com/watch?v=vKv9RECipPM&feature=youtu.be


1924/03

• Kwantitatief onderzoek

• Door Peter Schouten & 
Albert Simonse



Hoe aanpakken van een kwantitatief onderzoek:

Wat is het probleem? Vraagstelling
Wat zegt de literatuur

Wat is de onderzoeksvraag Hulpmiddel PICO

Een passende onderzoeksvorm Cohorstudie
Randomised controlled trial

Wat is de onderzoekspopulatie? In- en exclusie criteria
Hoeveel patienten?
Rekrutering patienten
Eventuele randomisatie

Wat wordt onderzoeksopzet? Prospectief of retrospectief

Welke variabelen? Interventies
Type metingen en uitkomstvariabelen (b.v
vragenlijst
Tijdstip en aantal meetmomenten



Kwantitatief en kwalitatief onderzoek - voorbeeld onderzoeksvragen

Kwantiatief
• Hoe kunnen we voorspellen welke mensen moeite hebben met lezen?
• Wat is de beste methode om kinderen leesvaardigheden bij te

brengen?
• Wat is het gemiddelde leesniveau van leerlingen met verschillende

leeftijden, geslacht en sociaal etnische afkomst?

Kwalitatief
• Wat zijn de ervaringen van leraren en leerlingen wanneer zij bezig zijn

met lesgeven en het leren lezen?
• Hoe worden leesinstructies door docenten uitgevoerd?



922/04

• Kwalitatief onderzoek

• Door Yvonne Drewes & 
Jeanne-Marie Nollen



Doel kwalitatief onderzoek - gedrag/gebeurtenissen/ervaringen etc
begrijpen door patronen te ontdekken

Kenmerk Uitwerking

Onderzoek naar betekenissen, 
ervaringen en gezichtspunten 
van alle betrokkenen 

Vanuit perspectief
• de betrokkene (Emic)
• de buitenstaander (Etic)

Systematische verzameling, 
organsatie en analyse van data

• Onderzoeksteam – samenstelling en ervaring in relatie
tot doelgroep

• Studie design – opzet en selectie van deelnemers, setting 
en dataverzameling

• Analyse – wijze van coderen, ontdekken van thema’s, 
checken en rapporteren

Ontwikkelen van concepten, 
inzichten, verklaringen en
theoretische modellen

• Thematische concent analyse - terugkerende themas en 
concepten die:
• Inzicht geven in sociale verschijnselen
• Ontwikkelen van definities en classificaties

• Grounded theory - nieuwe theorieen ontwikkelen waarmee
theoretische beschrijving over verschijnsel en een verkaring
daarvan

• Framework analysis - Samenhangend geheel van thema’s
en concepten dat vertaald kan worden naar
modellen/strategieën in beleid



1226/05

• Research Support Desk

• Door Esther Nijgh & Judith 
Mannien



Research Support Desk (RSD)
Doel:
• Verbeteren en snel doorgeven van informatie naar onderzoekers
• Voorkomen dat onderzoekers het eigen wiel moeten uitvinden
• In contact brengen onderzoekers en experts
• Stimuleren v samenwerking tussen LUMC experts

Soort vragen waarvoor je bij RSD terecht kunt:

• Kun je digitaal informed consent gebruiken?
• Hoe kan ik veilig beeld versturen?
• Ik heb controle patiënten nodig, mag ik LUMC medewerkers vragen?
• Welke GCP training moet ik volgen?
• Kan ik Zoom gebruiken voor afnemen interviews?
• Is er een audio transcibeer software beschikbaar in het LUMC?



Research Support Desk (RSD)

Hoe RSD te bereiken?
1. TOPdesk: rsd.lumc.nl
2. Email: rsd@lumc.nl
3. Inloopmomenten 2 x per week

1. Dinsdag 11:00 – 12:00 (S-07-24)
2. Donderdag 16:00 – 17:00 (S-07-24)

Multidisciplinair overleg (MDO)
• Iedere 2 weken vindt dit plaats
• Doel: feedback krijgen op onderzoeksprotocol voordat deze naar METC 

gestuurd wordt

Informatie op Albinusnet: ‘Weten en Regelen’

mailto:rsd@lumc.nl


Research Support Desk (RSD)

Onderzoeksdata niet bewaren op:
• H-schijf
• Office 365 One Drive
• Harde schijf van PC of laptop
• Externe portable harde schijf

Veilig data bewaren



1115/09

• Ingrediënten voor EBP op 
je afdeling

• Door Wendy Heemskerk & 
Mariska Schoonderwoerd



Is Evidence Based Practice (EBP) als spruitjes eten?

Om EBP toe te kunnen passen heb je ingrediënten en boodschappen
nodig namelijk:

Het belangrijkste ingrediënt:

Omdat:
EXPERT vak inhoud

COACH
VERANDEREXPERT

KAR trekker



Bouwstenen van 
Vooropleiding
Congressen nascholing
Initiatieven op de afdeling
Academische Verpleegkunde

Hoe dit te bereiken:
• Samenwerken en hulp aanbieden
• Basiskennis EBP opdoen
• Kijk wat er al op je afdeling aanwezig is.

Verdere informatie:
• Boek Implementatie van evidence based practice - voorbeelden ter inspiratie pagina 47
• https://www.han.nl/projecten/2021/handboek-ebp/

Het vervolg op dit café is op 16 december 2021.

https://www.han.nl/projecten/2021/handboek-ebp/


714/10

• Een leven na(ast) PubMed

• Door Claudia Pees, Daan de 
Frel



Naast PubMed kun je gebruik maken van Emcare

Hoe zoeken in PubMed?
• Start met maken PICO
• Vertalen van Nederlandse terminologie naar Engels

• Google translate - https://translate.google.com/?hl=nl
• Deepl - https://www.deepl.com/nl/translator

• Orientatie of inlezen over je onderwerp - TIPS:
• Gebruik Walaeus bibliotheek protocollen en richtlijnen

• https://www.lumc.nl/org/walaeus/wegwijzers/protocollen/

• Richtlijnendatabase FMS - https://richtlijnendatabase.nl/
• Nederlands talig artikel beschikbaar over je onderwerp?  (NTVG of 

verpleegkundig vaktijdschrift)
• Engelstalige referentietool ‘up to date’ Referentietool UptoDate

• Catalogus Universiteit Leiden Nederlandtalige/engelstalige
zoektermen; https://catalogue.leidenuniv.nl

https://translate.google.com/?hl=nl
https://www.deepl.com/nl/translator
https://www.lumc.nl/org/walaeus/wegwijzers/protocollen/
https://richtlijnendatabase.nl/
https://databases.library.leiden.edu/redirect/990024913580302711
https://catalogue.leidenuniv.nl/


Start voordat je gaat zoeken in PubMed?
• Niet met teveel onderdelen van je PICO
• Gebruik een component en de operator OR – ‘OR is more’ artikelen!

Zoekstrategie:
• Bestaat uit MESH termen (PubMed's MeSH databank) en vrije tekst

termen
• Gebruik alleen filters bij ‘datum’ en ‘Taal’. Andere filters gooi je 

nieuwste resultaten weg.

Emcare
• Andere taal
• Alleen datum en taal filter gebruiken

Meer leren?
• (zie Appendix en) E-learning 'Basistechnieken zoeken' (Walaeus website-

Medischonderwijs.nl)

https://www.lumc.nl/org/walaeus/e-learning-modules/E-leaningBasis/


817/11

• De (on)zin van statistische 
significantie

• Door Heleen van Erp en 
Peter Schouten



Betekenis p-waarde

Kans dat je door speling van het lot een onterecht resultaat krijgt.
Bij een p van 0,05 is die kans 5%: dus 1 op 20

Een p-waarde betekent niet:
• kans op resultaat
• waarschijnlijkheid dat de nulhypothese waar is
• waarschijnlijkheid dat de alternatieve hypothese waar is
• waarschijnlijkheid om een teststatistiek te krijgen die minstens zo groot is als 

degene die je hebt waargenomen, gegeven dat de nulhypothese waar is

Indien de steekproef groot genoeg is wordt de nulhypothese verworpen.

Bij een niet-significante p-waarde zijn er, statistisch gezien, twee mogelijkheden:
• Er is geen verschil in effect tussen beide behandelingen,
• Er waren te weinig patiënten in de behandelgroepen om een verschil te 

kunnen aantonen (ook wel type II-fout genoemd).



Betekenis p-waarde

Statistisch significant ≠ klinisch relevant

Beoordeel altijd of een statistisch significante uitkomst ook klinisch relevant is.
Veel gebruikte termen om statistisch significant in de tekst te omschrijven zijn:



1216/12

• Appeltaart bakken van EBP 
ingredienten

• Door Jannes Olgers, 
Mariska Schoonderwoerd, 
Anja Brunsveld



Basis ingredienten om met EBP aan de slag te gaan

De  boodschappen→

Andere grondstoffen:
• Vooropleiding
• Congressen nascholing
• Initiatieven op de eigen afdeling
• Academische Verpleegkunde

Eigenlijk bestaat er geen vaststaand recept om met EBP aan de slag te 
gaan.



Hoe dan wel?
• Maak het niet te groot
• EBP anders gebruiken, door het te noemen ‘Even bijpraten’
• Probeer out of the box te denken, bedenk iets absurd en kijk wat er 

mogelijk is

Wat is er al bedacht in Nederland?
https://omni-cura.academy/tools/

https://www.han.nl/projecten/2021/handboek-ebp/#

Bordspel VOC 

https://omni-cura.academy/tools/
https://www.han.nl/projecten/2021/handboek-ebp/


Implementeren van EBP  op je afdeling
Vraagt om verandering en dat kan gepaard gaan met weerstand.


