
Tele-ARENA 2018-3 

Dataverzameling, tips & tricks 

Do 20 sept 2018 

Alma Tostmann, epidemioloog, AMPHI 

+ Olga Visser (GGD Regio Utrecht & AMPHI) 

+ Kirsten Wevers (GGD GM & AMPHI)  

Tele-ARENA  
(Telefonisch Aangenaam Refereren En Netwerken AMPHI) 



Welkom bij Tele-ARENA 2018-3 

• 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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Programma vandaag  

Progamma:  

12:00     Opening en welkom 

12:05     Presentatie Alma Tostmann, Dataverzameling tips & tricks.  

12:15     Voorbeeld uit de praktijk: onderzoek Kirsten Wevers (GGD GM) – 

 Dataverzameling binnen het project: Heropsporing hepatitis B/C 

12:35     Voorbeeld uit de praktijk: onderzoek Olga Visser (GGD RU) – dataverzameling 

 binnen project: Kinkhoestvaccinatie cocooning pasgeborenen.  

12:55     vragen/discussie  

13:00     Einde  
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Leidraad voor dataverzameling 

• Vraagstelling – centraal in het hele onderzoeksproces  

• wat je wilt meten, bij wie, waar, hoe en wanneer 
 
 

• Eerdere AMPHI Tele-ARENA’s over dataverzameling: 
• Juni 2013 – dataverzameling 
• September 2015: Online Questionnaires  
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Vraagstelling staat centraal 
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Vraagstelling 

Uitkomstmaten 
& variabelen 

Dataverzameling Data-analyse 

Antwoord op de 
vraag 



Variabelen | Uitkomstmaten  

• “Afhankelijke variabele = de uitkomst, het gevolg, het effect of het resultaat 

van de wisselwerking tussen een aantal onafhankelijke variabelen”  
• [Bron: Leerboek Epidemiologie, Bouter, van Dongen, Zielhuis, Zeegers] 

 

• Variabelen in een onderzoek 
• Primaire uitkomstmaat  
• Determinanten (risicofactoren) 

• Confounders  
 

• Belangrijke stap: operationalisatie  

• het meetbaar maken van je variabelen 
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Vraagstelling 

Uitkomstmaten 
& variabelen 

Data 
verzameling 

Data-analyse 

Antwoord op 
de vraag 



Voorbeeldvraag: Welke persoonlijke of runspecifieke factoren vergroten de 
kans op ontwikkelen van gezondheidsklachten (gastro-enteritis, griepachtig 
ziektebeeld, huidklachten en blessures) in de periode van deelnamedag tot 2 
weken na een Run? 

• Studie design: Observationale crosssectionele studie  

 
• Primaire uitkomstmaat 

• Bv gezondheidsklachten na deelname modder/obs.run  
• Gastroenteritis, luchtwegklachten, huidklachten  

• Hoe ga je dit meten?  
• Vragenlijst: GE klachten ontstaan binnen 14 dagen na de run: 

• Diarree 
• Braken 

• Definitie GE klachten: xx klachten, binnen xx dagen na deelname 

• Uitkomstmaat  hercoderen van 1 of meerdere variabelen in dataset  
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Dataverzameling  

Dataverzamelingsplan  

• Bereiken van de doelgroep 
• Respons, en inplannen van reminders  

 

 
Zie eerdere tele-ARENA’s  
- o.a. ook voor Online Questionnaires  
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Vraagstelling 

Uitkomstmaten & 
variabelen 

Data verzameling Data-analyse 

Antwoord op de 
vraag 



Databronnen  

• Bestaande data 

• Laboratoriumdata 
• GGD meldingen 
• Koppeling: ID nummer (studienummer) nodig   

• Zelf verzamelen 
• Vragenlijsten  
• Metingen (bv bloed) 

• Online (online survey programma) 
 

• Bestaande meetinstrumenten  

• Psychosociale gevolgen van Q-koort [Daphne Reukers; Joris van Loenhout] 

• Gevalideerde meetinstrumenten, ofwel vragenlijsten 
• Meerdere (sub)domeinen: bv moeheid, kwaliteit van leven 

• Selectie van een of enkele domeinen mogelijk in onderzoek 
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Voorbeeld – rabiësrisico op reis   

• ZonMW project van o.a. RIVM. Met o.a. GGD West Brabant 
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NB: dit is een selectie 
vragen uit de vragenlijst  
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Waar moet je op letten 

• Helaas niet te koppelen:  

• Dier aan land 
• Verwonding en de activiteit aan het dier  
 

• Altijd goed om hele scenario door te nemen 
• Vragenlijst testen  
• Dummy tabel maken  

• Hoe ga je de vraag beantwoorden   
 

• Teveel vs te weinig informatie verzamelen  
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Vraagstelling 

Uitkomstmaten & 
variabelen 

Data verzameling Data-analyse 

Antwoord op de 
vraag 



Effectieve aanpak 

• Dataverzamelingsplan 

• Primaire uitkomstmaat 
• Determinanten  
• Evt confounders 

• Analyseplan – vóór start dataverzameling  
• Analyse nodig om vraag te beantwoorden 
• Dummy tabellen = lege tabellen. Bijvoorbeeld:  

• tabel 1 – beschrijving onderzoekspopulatie  
• Tabel 2 – beschrijving primaire uitkomstmaat 
• Tabel 3 – relatie determinanten met uitkomstmaat (univar/multivar) 

• Tabel 4 ..  
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Dataverzameling, tips  

• Onderzoeksvraag staat centraal 

 
• Verschillende variabelen:  

• Primaire uitkomstmaat  

• Onafhankelijke variabelen / determinanten / risicofactoren  
• Eventuele confounders  

• Definitie & operationalisatie  

 
• Dataverzameling testen 

• Online vragenlijst 

• Kijk ook naar de database 
• Houd analyseplan in je achterhoofd 
• Raadpleeg collega’s of AMPHI - op tijd  
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Vraagstelling 
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• Kirsten Wevers  

• Olga Visser  
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Dataverzameling in de praktijk 
 

bij project heropsporing chronische 
hepatitis B en C 

 
Dr. Kirsten Wevers, arts infectieziektenbestrijding i.o. 

 Kirsten.Wevers@vggm.nl  
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Welke vragen wilden we beantwoorden?  

Heropsporing chronische hepatitis B en C  

 

• Met welke methode worden de meeste patiënten opgespoord?  

 

• Hoeveel opgespoorde patiënten worden teruggebracht in zorg?  

 

• Waarom komen opgespoorde patiënten niet terug in zorg? 

   

• Welke patiënten komen niet terug in zorg? 

 



Welke data wilden we verzamelen?  

• Bij laboratoria 
• aantallen opgespoorde patiënten 
• overlap met GGD  
 

• Bij huisartsen, per patiënt 
• opgeroepen, verschenen voor laboratoriumonderzoek, verwezen?  
• zo nee, waarom niet? 

     al controle, niet meer in praktijk, geen reactie, etc… 
 

• Uit eigen archieven (alleen GGD patiënten) 
• Beschrijvende kenmerken 

    leeftijd, geslacht, land van herkomst, vermoedelijke transmissieroute, BCO gedaan  
     



De weerbarstige praktijk… 

• Laboratoria hadden moeite met delen van persoonsgegevens zonder 
goedkeuring patiënt 

   Uiteindelijk mondeling gedaan 

 

• Huisartsen ondernamen geen actie 

 Alle huisartsen gebeld, begeleid bij acties, data telefonisch verzameld 

 

• Dataverzameling uit eigen archieven zeer tijdrovend (15 jaar terug) 

  Aantal verzamelde determinanten zeer beperkt 

 



Tips en trics 

• Alles kost meer tijd dan je van te voren denkt 

• Pas de kunst van het loslaten toe (ook van goede ideeën) 

• En de kunst van de praktische oplossingen 

• Denk aan een jonge onderzoeker 

 



 

AMPHI Tele-arena dataverzameling 

- een praktijkvoorbeeld vanuit het Prikki onderzoek -  

 

Olga Visser, arts infectieziektebestrijding 

GGD regio Utrecht, Zeist 

Radboud Institute of Health Sciences, afdeling Eerstelijnsgeneeskunde, Nijmegen 

 

 
 



Ouders 

Kraamverzorgenden 

Kinderverpleegkundigen 

Verloskundigen 

Pertussis cocooning vaccinatie beschermt 
zuigelingen tegen kinkhoest 
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Doelen Prikki onderzoek 
 

1. Inzicht verkrijgen in intentie om kinkhoestvaccinatie 
te accepteren bij ouders en gezondheidszorg 
medewerkers die met zuigelingen werken. 
 

2. Inzicht verkrijgen in de determinanten van deze 
intentie  
 

3. Ontwikkelen van vaccinatieprogramma met behulp 
van Intervention Mapping 
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Dataverzameling 

1. Welke vragen moet ik stellen? 
 

2. Aan wie ga ik die vragen stellen? 



1. Welke vragen moet ik stellen? 

 



Voorbeeld attitude 

 



Voorbeeld attitude (2) 

 



Psychosocial 
determinants 

Attitude 5 α .906 If I were to accept a pertussis cocooning vaccination in the first 
month after delivery, I would consider this (not important – 
important) 

Social norm 7 α .836 I think most parents of a newborn were to accept a pertussis 
cocooning vaccination, if offered in the first month after delivery 
(do not agree – agree)  

Perceived control 

 Perceived capacity 2 r .801 If I were to be offered a pertussis cocooning vaccination in the 
first month after delivery, I trust I would be able to get 
vaccinated. (do not agree – agree) 

 Perceived 
 autonomy 

1 n.a. If I were to be offered a pertussis cocooning vaccination in the 
first month after delivery, it is up to me to decide on acceptation 
(do not agree – agree) 

Decisional 
uncertainty 

3 α .876 The decision on acceptance of a pertussis cocooning vaccination 
feels (secure – doubtfull) 

Anticipated negative 
affect 

 Non acceptance 3 α .756 Imagine you did not accept a pertussis cocooning vaccination 
and your child falls ill with pertussis, how would you feel? (not 
guilty – guilty) 

 Acceptance  4 α .846 Imagine you did accept a pertussis cocooning vaccination, how 
would you feel? (not concerned – concerned) 



Aan wie ga ik de vragen stellen? 

• Wie is precies je doelgroep? 
 

 ouders zuigelingen jonger dan 2 mnd 
 
 

• Hoe bereik ik die doelgroep? ( wees creatief!) 
• Voor wie willen ze de vragenlijst wel invullen? 
• Respons of non-respons onderzoek? 

 
 Via consultatiebureau 



Concluderend 

• Een goed begin is het halve werk: stel de goede 
vragen aan de juiste mensen 
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Vragen?  

Agenda:  

• Wensen en ideeën voor onderwerpen Tele-ARENA  (alma.tostmann@radboudumc.nl ) 

• Promotie verdediging Olga Visser, 7 november 2018, 10:30u Aula, RU in Nijmegne. 

• Prevention of pertussis in early infancy: development of a strategy for implementing 

pertussis vaccination of new parents and healthcare workers 

• https://www.radboudumc.nl/agenda/promotie-olga-visser  

• ESCAIDE conference, Malta, november 2018 (www.escaide.eu)  

• Volgende tele-ARENA: dinsdag 4 december, 12:00-13:00 (onderwerp: ? | op rijm?)  

 

• Epidemiology courses online:  

• https://www.coursera.org/courses?query=epidemiology 

• https://www.cdc.gov/ophss/csels/dsepd/ss1978/ 
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