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Telefonisch Aangenaam Refereren en Netwerken AMPHI 

Sinds 2013 organiseert Academische Werkplaats AMPHI telefonische  

nascholingen over onderzoeksmethodologie en toegepast infectieziekten-

onderzoek voor artsen, verpleegkundigen en geïnteresseerden van GGD-en 

uit de AMPHI regio: de Tele-ARENA. 

Hoe werkt het?  

- De deelnemers zitten op hun eigen GGD samen in een ruimte 

- bellen het conference nummer 

- zetten de telefoon op  ‘luidspreker’  

- projecteren de PowerPoint presentatie die voor de bijeenkomst is rondgestuurd.  

Presentatie over  - methodologie, infectieziektenepidemioloog  van AMPHI (A.T.) 

                               - uitkomsten van onderzoek door de GGD-onderzoeker.  

Deelnemers mogen elk gewenst moment onderbreken om vragen te stellen.  

AMPHI Infectieziektenbestrijding is een samenwerkingsverband tussen: 

Radboud UMC, afdeling Eerstelijnsgeneeskunde || GGD Gelderland-Zuid  

GGD Hart voor Brabant || GGD West-Brabant || GGD Brabant Zuid-Oost 

Veiligheids en Gezondheidsregio Gelderland Midden || GGD IJsselland  

GGD Noord Oost Gelderland || GGD Midden-Nederland ||  

Radboudumc, Afdeling Medische Microbiologie 

Academische Werkplaats AMPHI, Afd Eerstelijnsgeneeskunde, Radboudumc. 

Alma Tostmann, Epidemioloog AMPHI. Alma.Tostmann@Radboudumc.nl 

Jeannine Hautvast, coordinator AMPHI. Jeannine.Hautvast@Radboudumc.nl 

www.academischewerkplaatsamphi.nl 

Programma  Tele-ARENA  

2013: 

* Het onderzoeksvoorstel: van onderzoeksvraag naar 

doelstellingen en studie methode 

* Dataverzameling: van doelstellingen naar dataverzameling   

   en tips voor de vragenlijst  

* Data-analyse: beschrijvende & statistische analyse 

* Onderzoeksrapportage en communicatie: data 

presentatie,  kernboodschap en scherpe aanbevelingen 

2014 

* Projectpresentaties: SOA onderzoek in de AMPHI regio 

* Projectpresentaties: Zoönose onderzoek in de AMPHI regio 

2015 

* Surveillance data: wat kun je ermee? 

* Medisch ethisch verantwoord onderzoek – hoe doe je dat? 

O.a. METC, CMO, Code Goed Gedrag.  

* Dataverzameling & online vragenlijsten.  

* Projectpresentaties. Onderwerp nog te bepalen. 

Waardering en evaluatie 

Tijdens de laatste nascholing waren 35 medewerkers van zeven GGD-en 

telefonisch aanwezig. De opkomst is meestal rond de 30-40 deelnemers.  

 

Eind 2013 is de Tele-ARENA geëvalueerd met een online enquête. Deelnemers 

gaven aan dat deze bijscholing een laagdrempelige en toegankelijke manier is voor 

het opfrissen van onderzoeksvaardigheden, uitwisseling tussen GGD-en en 

deskundigheidsbevordering. (Zie Figuren “Deelnemers Survey”) 

Voordelen en tips 

Voordeel 

AMPHI regio = groot. De reisafstand vormt een belemmering om 

regelmatige onderzoeksbijeenkomsten te organiseren of bijscholing 

te geven. Op deze manier kan AMPHI op een effectieve manier 

academische ondersteuning bieden aan de GGD-en.  

Tips:  

Een praktisch toepasbaar verhaal, een duidelijke structuur met 

voldoende momenten om deelnemers vragen te laten stellen, en 

een goed georganiseerde discussie aan het eind zijn belangrijke 

elementen om een telefonische nascholing te laten slagen. 

Doel 

Het doel van AMPHI is: academisering van het werkveld Publieke 

Gezondheidszorg in de regio.  

Het doel van de Tele-ARENA is vergroten van de kunde en kennis over 

onderzoeksmethodologie bij medewerkers van de GGD. Delen van 

onderzoeksresultaten en input vragen c.q. geven op elkaars onderzoek.  

Voorbeeld slides uit 1e Tele-ARENA: Concreet, praktisch en bruikbaar 

= Telefonische nascholing is een waardevolle aanvulling op live bijeenkomsten en kan gebruikt worden voor methodologisch 

onderwijs, het delen van onderzoeksresultaten en het versterken van onderlinge van verbondenheid in een regionaal netwerk = 


