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Wat komt er allemaal kijken bij het doen
van (goed) onderzoek?
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Ellen van Jaarsveld, epidemioloog , AMPHI
En Alma Tostmann, epidemioloog, AMPHI

Welkom bij Tele-ARENA 2017-2
•

Tele-ARENA = telefonische nascholing infectieziekten en onderzoek bij en voor
GGD-en in AMPHI regio.

Teleconferentie:
Inbellen om: 11:55u
Inbelnummer: 070-3043301
Wachtwoord: 37471404
•
•

Start: telefoon op luisterstand (kan op het toestel, of door intoetsen “16”)
Vragen tussendoor mag altijd (eerst telefoon uit luisterstand zetten: op toestel of
“16”)

En als je er niet bij kunt zijn: de presentatie + audio-bestand komt op de AMPHI site te
staan.
https://academischewerkplaatsamphi.nl/over-amphi/scholing-ggd/
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Doel tele ARENA vandaag
• Wat komt er allemaal kijken bij het doen van (goed)
onderzoek?
• Met o.a. praktische tips over: literatuur zoeken, referenties
verwerken in je document, METC, kwaliteitseisen rondom
archivering van onderzoeksdata.
• Spreker: Ellen van Jaarsveld (epidemioloog), met voorbeelden
van GGD’en (toegelicht door Alma Tostmann)
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Onderwerpen
1.
2.
3.
4.
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Literatuur zoeken
Literatuur verwijzingen in je artikel
METC
Omgaan met onderzoeksdata en archivering

1. Literatuur zoeken – Op de GGD
• Hoe zoek je naar literatuur?
• Pubmed, Medline, Google Scholar, Google
• Zoekmachine gerelateerd aan het onderzoeksonderwerp (Digibron)
• Specifieke websites (bijv RIVM)
• Hoe pak je dat aan, qua zoektermen etc
• Via Pubmed Advances Search Builder
• zoveel mogelijk met “Mesh termen” met de hoofdonderwerpen, maar
niet-mesh-termen (synoniemen /deel-onderwerpen): grote opbrengst
• “nog even sneeuwballen”.
• “De eerste search laat ik niet te ver teruggrijpen in de tijd, omdat ik door
het sneeuwballen vaak al in oude literatuur terecht kom. Dus bv 5 jaar,
of 10 jaar terugzoeken.”
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1. Literatuur zoeken – Op de GGD II
• Werkt je aanpak?
• Ja
• Maar: anderhalf jaar later (onderzoek + analyse/schrijven) en literatuur
Background is verouderd.
• “Soms denk ik wel eens: ik doe maar wat”
• Waar loop je tegen aan?
• “Veel info is niet echt literatuur”. Met Google niet altijd te vinden.
• Onderzoek duurt lang en daardoor veroudert literatuur
• meer hits dan nodig; soms beperk ik door te zoeken naar <10 jaar.
• “Soms kan ik echt niets vinden op het onderwerp waar ik naar zoek. Dan
vind ik het moeilijk te bepalen of dat door mijn zoekstrategie komt, of
dat de artikelen er echt niet zijn.”
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1. Literatuur zoeken – Wetenschappelijke literatuur
•

PubMed: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

•

Literatuur zoeken op basis van
Onderwerp:
Auteur:
Tijdschrift:
Combinaties:

“Q fever” [MeSH] (Medical Subject Headings)
Jansen-A* [Author]
“Journal of infectious diseases” [Journal]
AND… OR

• Abstracts en full text (via z-nummer of via ons)
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1. Literatuur zoeken – Wetenschappelijke literatuur
•

Zoek strategie is afhankelijk van doel:
1) Achtergrond informatie over onderwerp (onderzoeksplan maken,
artikel schrijven)
2) Systematic Review (structureel en volledig!)

•

Cursus Medische Bibliotheek Radboud universiteit

• Online cursus Radboud universiteit
http://www.ru.nl/ubn/diensten/studie/learning/medische-wetenschappen/
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1. Literatuur zoeken
http://www.ru.nl/ubn/diensten/studie/
learning/medische-wetenschappen/
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1. Literatuur zoeken – Grijze literatuur
•
•
•

Google
Website – WHO, RIVM, CDC
Infectieziekten bulletin

•

Niet in PubMed – wel te gebruiken als referenties
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1. Literatuur zoeken
http://www.ru.nl/ubn/diensten/studie/
learning/medische-wetenschappen/
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1. Literatuur zoeken – TIPS & Tricks
•

Vraag advies collega’s, experts, RIVM

•

Raadpleeg de referenties uit een goed artikel (snowball)

•

Wekelijks/maandelijks overzicht van artikelen van belangrijke
tijdschriften in je vakgebied via email.
- Table of Content (ToC)
- Article Alerts
….
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1. Literatuur zoeken – TIPS & Tricks
• BMC Infectious Diseases
https://bmcinfectdis.biomedcentral.com/
Onderaan homepage: Manage article alerts

• Clinical Infectious Diseases
https://academic.oup.com/cid
Onderaan homepage: Email alerts

• Eurosurveillance journal
http://www.eurosurveillance.org/Default.aspx
Menu links: Subscribe
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2. Literatuur verwijzingen – Op de GGD
• Hoe verwijs je naar referenties in je artikel?
• Tekst (getal) intypen en referenties onderaan
• Voetnoten
• Reference manager programma (bv EndNote)
• “Bij korte teksten met <10-20 refs dan gebruik ik voetnoten in Word.”
• Werkt je aanpak?
• Op zich goed tot dat je de tekst volgorde gaat omgooien. Ik laat de
nummers eerst staan totdat ik helemaal klaar ben en ga dan op het eind
nog een keer oplopend nummeren, maar dat is een precies werkje.
• Nadeel; EndNote kan niet in de Citrix-omgeving op computer gezet
• Vandaar dat ik daarvoor op een laptop of op AMPHI moet werken.
• Nee, heel omslachtig en vervelend! Gooi je een referentie om, verandert
je hele lijst, lastig om alles kloppend te houden
• GGD heeft dat programma niet en dat we niets kunnen downloaden.
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2. Literatuur verwijzingen in je artikel
•

Endnote / Reference Manager

•

(kleine) investering – groot voordeel

•

1 bestand per onderwerp (voor meerdere artikelen)

•

Alle referenties bij elkaar / Makkelijk terug te vinden

•

Automatische referentie lijst in je artikel met juiste opmaak van tijdschrift!

•

Online cursus: Radboud Universiteit
http://www.ru.nl/ubn/diensten/studie/learning/medische-wetenschappen/
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3. METC
• Zie AMPHI Tele-ARENA 9 jun 2015:

METC – GCP – CMO – WMO
Medisch ethisch verantwoord onderzoek in a nut shell
• Contact ons bij vragen
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3. METC - Wanneer toestemming nodig?
Als het onderzoek valt onder de Wet Mensgebonden Onderzoek (WMO)
WMO =
onderzoek waarbij onderzoeksdeelnemer
• aan handeling wordt onderworpen
• of een gedragswijze wordt opgelegd.
Niet-WMO =
onderzoek met
• anonieme patiëntengegevens
• lichaamsmateriaal uit een biobank
NB: Verklaring via METC-radboudumc voor ontheffing van METC
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3. METC - WMO-plichtig of niet?
1.

Retrospectief onderzoek/onderzoek met statussen (dossieronderzoek)
valt hierdoor niet onder de WMO

2.

Een bloedafname voor wetenschappelijk onderzoek valt wel onder de
WMO; de persoon wordt aan een handeling onderworpen.

3.

Onderzoek eenmalig urine inleveren: meestal niet
•

4.

Maar drie weken lang urine inleveren: wel

Interviews of vragenlijsten over niet-gevoelige kwesties: niet
•

Gevoelige kwesties (sexualiteit, diepgaande psychologie): wel

[http://www.ccmo.nl/nl/uw-onderzoek-wmo-plichtig-of-niet ]
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3. Code goed gedrag | Code Goed Gebruik
Geldt altijd! Ongeacht of onderzoek WMO-plichtig is of niet.
Code goed gebruik
• 'Verantwoord omgaan met lichaamsmateriaal ten behoeve van
wetenschappelijk onderzoek' (o.a. biobank materiaal)
Code Goed Gedrag, gaat o.a. over
• Omgaan met gegevens
• Codering en anonimisering
• Toestemming
• Bewaren van gegevens
• Pilot studie
• Nieuwe bevindingen en toevalsbevindingen
• Beveiliging van persoonsgegevens en lichaamsmateriaal
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https://www.federa.org/code-goed-gedrag
https://www.federa.org/code-goed-gebruik-van-lichaamsmateriaal-2011

4. Omgaan met onderzoeksdata en archivering –
op de GGD
•
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Hoe bewaar je onderzoeksdata op de GGD?
• In aparte map op GGD directory
• In Excel en SPSS-files op m'n eigen schijf.
• Als er data in een gezamenlijke map staan, maak ik elke week of elke maand een
back-up, afhankelijk van hoe vaak andere mensen er data aan toe voegen (en
het is ook afhankelijk van wie dat allemaal mogen doen).
• Op algemene schijf van de GGD, in apart mapje waar ik alleen zelf in kan.
Originele bestanden beveiligd met een wachtwoord. Zijn anonieme bestanden.
• Gewoon op mijn persoonlijke schijfje op mijn werk PC
• Op de GGD bewaard op een beveiligde schijf.
• Als de data door meerderen in te zien is wordt deze anoniem gedeeld en/of
opgeslagen. Geen gegevens thuis op de laptop. Indien dat wel nodig is dan
alleen anonieme gegevens.

4. Omgaan met onderzoeksdata en archivering –
op de GGD
•

•

•

•
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Ik heb alleen kwalitatief onderzoek gedaan de laatste tijd. Geen patiënten
gegevens en daarom geen wettelijke / vaste termijn voor opslag gegevens.
Anders dus dan in een ziekenhuis of als het om patiënt gegevens gaat.
Wie kunnen er bij deze data?
• Iedereen van IZB of wie er iets mee te maken heeft.
• Er is altijd een back-up waar niemand bij kan, van mezelf.
• Alleen ikzelf.
Waar staan eventuele persoonsgegevens?
• Op Citrix-omgeving; op mijn USB alleen anonieme data
• “Ook persoonsgegevens, want ze staan alleen op de GGD-computer, en de
collega's die erin kunnen hebben beroepsgeheim.”
• Ik sla alleen anonieme en opgeschoonde bestanden op de GGD-schijf op.
Hoe lang bewaar je data?
• 15 jaar

4. Omgaan met onderzoeksdata en archivering –
op de GGD
•
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Ik heb alleen kwalitatief onderzoek gedaan de laatste tijd. Geen patiënten gegevens
en daarom geen wettelijke / vaste termijn voor opslag gegevens. Anders dus dan in
een ziekenhuis of als het om patiënt gegevens gaat.

4. Omgaan met onderzoeksdata en archivering
•

Onderzoeks masterfile (Digitaal en/of op papier)

•

Onderzoeksdata: altijd anoniem (met ID nummer)

•

Persoonsgegevens: alleen in sleutelbestand (hierin staan
alleen de persoonsgegevens en het ID nummer, verder NIKS)

•

Papier: in kast op slot

•

Digitaal: directory met beperkte toegang (netwerk schijf),
minimaal 2 personen!
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4. … en archivering
•

Zie: SOP beheer en archivering studiedocumenten (van het Radboudumc)

15 jaar bewaren na afronding onderzoek (volgens GCP):
• Onderzoeksdossier – alle relevante documenten, protocol, METC verklaring,
Informed consent, etc

•

Ruwe data - De laatste ruwe databestanden in het originele database-formaat
(met code boek)/ brondata

•

Geanalyseerde gegevens - Het is van cruciaal belang dat de geanalyseerde datasets
in een standaard bestandsformaat behouden worden (meestal in SPSS), zodat het
eenvoudig toegankelijk is. Ook analyse stappen en methoden bewaren.

•

Sleutelbestand (persoonsgegevens en ID nummer)
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Afronding
• Planning Tele-ARENA 2017:

Dinsdag 19 september 2017
Donderdag 14 december 2017

• Op donderdag 15 juni 2017 (12:00-17:30) Nationaal Symposium
Academische Werkplaatsen Infectieziekten – Utrecht.
Thema: Antibioticaresistentie in het publieke gezondheidszorgdomein.
• Welkom: artsen, verpleegkundigen IZB maar ook onderzoekers en
andere geïnteresseerden van de AMPHI GGD-en
• 5-7 November 2017: European Scientific Conference on Applied Infectious
Disease Epidemiology, Stockholm.
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