
Welkom bij Tele-ARENA 01-12-2022

• Wensen en ideeën voor onderwerpen Tele-ARENA per mail naar Maartje 

Sijbers: Maartje.Sijbers@radboudumc.nl

• De presentatie + geluidsopname komt op de AMPHI site te staan. We gaan er 

vanuit dat je akkoord gaat met opname.

• Informatie over accreditatie volgt aan einde van de presentatie.

• We zijn benieuwd naar de deelnemers! Graag je functie en                               

de GGD waar je werkzaam bent doorgeven via de chat.

• Vragen? Stel ze via de chat!

1
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Programma vandaag 

Progamma: 

• Opening en welkom

• Presentatie Julie Swillens Kwalitatief onderzoek Dataverzameling en data analyse

& Presentatie Eveline Hoevenaars Meldingsplicht voor instellingen anno 2022, visie 

van professionals in infectieziektebestrijding: Voorbeeldstudie focusgroepen

• Vragen/discussie

• Einde 
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Tele-ARENA

Kwalitatief onderzoek
Dataverzameling en data analyse

Dr. Julie Swillens – Postdoc IQ healthcare, Radboudumc

Julie.Swillens@radboudumc.nl

1 december 2022

mailto:Julie.Swillens@radboudumc.nl


Eveline Hoevenaars – AIOS 2e fase infectieziektebestrijding

Eveline.Hoevenaars@radboudumc.nl

Tele-ARENA

Meldingsplicht voor instellingen anno 2022, visie 

van professionals in infectieziektebestrijding: 

Voorbeeldstudie focusgroepen

mailto:Eveline.Hoevenaars@radboudumc.nl


Leerdoelen

• Je kent de basisprincipes van kwalitatief onderzoek

• Je kent de basisprincipes van dataverzameling binnen kwalitatief 
onderzoek

• Je kent de basisprincipes van data analyse binnen kwalitatief onderzoek



Mentimeter 1 - Ervaringen

• Ga naar www.menti.com

• Voer deze code in: 4644 4492

http://www.menti.com/


Wat is kwalitatief onderzoek?



Wat is kwalitatief onderzoek?
• “The development of concepts which help us to understand social phenomena in 

natural (rather than experimental) settings, giving due emphasis to the meanings, 

experiences, and views of all participants“ (Pope & Mays, 1995)

• "Qualitative research is multi-method in focus, involving an interpretive, naturalistic 

approach to its subject matter" (Denzin et al. 1994)

• "Qualitative researchers study things in their natural settings, attempting to make 

sense of, or interpret, phenomena in terms of meanings people bring to them" (Denzin

et al. 1994)

• "Systematic development of theory by thorough inspection of social reality" (Wester

and Peters, 1995) 



Uitgangspunten / principes

• Exploratief of verklarend

• Betekenisgeving i.p.v. ‘harde’ cijfers

• Doelbewuste sampling (steekproef)

• Systematische dataverzameling en data analyse

• Intensief en tijdrovend

• Data-verzadiging (saturatie) is leidend



Wanneer gebruik je kwalitatief onderzoek?

• Onbekende/weinig onderzochte onderwerpen

• Onderwerpen met tegenstrijdige studie-uitkomsten

• Delicate onderwerpen

• Moeilijk te bereiken mensen



Onderzoeksdoel studie Eveline

Het doel van dit onderzoek is:

“Het exploreren van de visie van IZB-professionals bij de Nederlandse GGD’en 

op het doel van artikel 26 van de WPG en hun bij dit doel passende rollen, 

taken en verantwoordelijkheden.”

Context:

• Huidige maatschappij

• Inrichting van de onder de meldingsplicht van artikel 26 vallende 

instellingen



“Mixed methods”

• Opmaat voor kwantitatief onderzoek (exploratief)

• Duiding van kwantitatieve bevindingen (verklarend)

• Voorbeelden:

Procesevaluatie / experimenteel onderzoek

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn1dDluojTAhVPkRQKHbPmCMsQjRwIBw&url=http://www.leidenglobal.org/eventreg/996&psig=AFQjCNFX4jMqI57lEryyTxdokunuRTrJ_Q&ust=1491311704343912


Zijn er vragen?



Mentimeter 2 - Methodes

• Ga naar www.menti.com

• Voer deze code in: 4644 4492

http://www.menti.com/


Methoden van dataverzameling

Diepte-interview

Document-/artefactanalyse
Participerende observatie

Video-observatie

Focusgroep interview

Conversatieanalyse

Consensusmethode
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Advanced Medical Home Care
Referral notes written by nurse

Including prescribed drugs
(electronic record system 
shared with hospital) 

Notes from ambulance
care providers

Notes by ER

nurses

Admission history 

by physician

Telephone notes taken

by nurse at ward, from 

admitting physician

Admitting nurses notes

about nursing care

Prescribed and administered

drugs during stay

Discharge report by 

physician

Electronic 

prescriptions at 
discharge

Referral for follow-up
to primary care 

physician

Advanced Medical Home Care

Records abouthome visits 
following discharge

Notes from primary care physician

- patient contacts by phone
No initiative from primary care!?

Outpatient visit at pulmonary

clinic 4 month after discharge

Day 2

Dyspnoe By  ambulance to ED, admitted
Inpatient  

Stay
Day 1

Discharge  3 different levels
of care

Follow up by
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Online focusgroepen Eveline



Vraagstelling

• Beschrijving van probleem en relevantie zijn belangrijk voor formuleren 
van een goede vraagstelling

• Kwaliteit van de vraagstelling bepaalt kwaliteit van onderzoek

• Vraagstelling bepaalt methode(n) van dataverzameling



Vraagstelling formuleren

• Eén of twee onderzoeksvragen (niet te veel subvragen!)

• Open formulering

• Focus op één fenomeen / onderwerp per vraag

• Gebruik woorden als: ervaringen, gedrag, percepties, houding, etc.
Vermijd directieve woorden als: beïnvloeden, effect hebben, bepalen, in    
welke mate…, etc.

• Specificeer beoogde participanten en de 
studiesetting in de onderzoeksvraag

• Blijf kritisch; aanpassen mag!



Vraagstelling formuleren

• Ervaringen
• Mening/opvattingen
• Gevoelens
• Kennis
• Zintuiglijk (wat iemand heeft gezien, gehoord, etc.)
• Gedrag*

Wat….
Hoe…
Welke…
Waardoor…
Waaraan…



Vraagstelling studie Eveline (1)

Hoofdvraag:

- Wat is de visie van IZB-professionals bij de Nederlandse GGD’en op het 
doel van artikel 26 van de WPG en hun bij dit doel passende rollen, taken 
en verantwoordelijkheden?

Deelvragen huidige situatie:
- Wat zijn de huidige rollen, taken en verantwoordelijkheden van IZB-

professionals rond artikel 26?
- Welke knelpunten ervaren IZB-professionals bij hun huidige rollen, taken 

en verantwoordelijkheden rond artikel 26?

- Welke helpende factoren ervaren IZB-professionals bij hun huidige rollen, 
taken en verantwoordelijkheden rond artikel 26?



Vraagstelling studie Eveline (2)

Deelvragen gewenste situatie:

- Wat is de visie van IZB-professionals op het doel van artikel 26?
- Welke ontwikkelingen in de maatschappij, bij de betrokken sectoren en bij 

de GGD zijn van invloed op de visie van IZB-professionals op artikel 26? 

- Wat is de visie van IZB-professionals op hun rollen, taken en 
verantwoordelijkheden rond artikel 26?



Dataverzameling



Werving en selectie

• Wie kunnen antwoord geven op je vraag?

• Criteria (bijv. maximale variatie)  
• Welke factoren van invloed (leeftijd, geografisch, jaren ervaring, 

perspectieven, diagnose, fase van...)

• Tot wie heb je toegang? 

• Bijstellen mag, mits onderbouwd 



Wervingse-mail studie Eveline



Interviewguide

• Welke onderwerpen moeten aan bod komen?

• Formuleer goede open vragen (initiële vragen)

• Concreet, begrijpelijk, neutraal

• Per vraag één onderwerp

• Formuleer doorvragen

• Slechte vragen betekent slechte antwoorden (garbage in, garbage out)

• Trek hier tijd voor uit!

• Probeer je vragen uit en pas ze indien nodig aan (pilot test collega)



Voorzitterschap en focusgroep guide



Zijn er vragen?



Data analyse & rapportage



Kwalitatieve data analyse

?



Systematische reductie en ordening van 
data



Content analysis

Summative

Theory as deliverable 
(grounded in actual data)

Concept development 
(grounded in actual data)

Theoretical guidance in the 
analysis of data

Analysis is less complicated 
(and therefore possible on 

large sample)

DirectedConventional

Codes derive from data

Identification of categories 
and themes through constant 

comparison

Theory-building

Codes derive from data

Identification of (categories 
and) themes through 
constant comparison

Themes linked to literature

Codes derive from data/a 
theoretical framework

Codes  are clustered into 
predetermined categories

Codes are keywords derived 
from literature/topic interest

Codes are often quantified to 
identify patterns

To develop a theory/nuanced 
understanding of a social 

phenomenon

To describe and/or 
understand a social 

phenomenon

To describe a social 
phenomenon based on a 

theoretical framework 

To understand a social 
phenomenon by the use of 

words or other content

Grounded Theory Thematic Analysis

Purpose

Features

Strengths

Limitations
High risk of researcher bias

Very time consuming

No theory development

Time consuming

Findings may be biased by 
preconceived ideas

Framework Analysis

Inattention to the context in 
which words or content are 

assessed 

Narrative analysis
Anthropological analysis

Discourse analysis
Metaphorical analysis



Codeerproces

1. Lezen van transcript

2. Herlezen van transcript en start coderen

3. Toepassen van open codes (inductief) en/of ‘a priori’-codes (deductief) 

4. Reflectie op codes: samenvoegen, herformuleren, splitten (‘axiaal coderen’)

5. Samenvoegen van codes in categorieën

6. Ontwikkelen van thema’s/conceptueel kader en interpretatie van 
bevindingen

7. Zoeken naar relevante uitzonderingen c.q. nieuwe bevindingen (‘selectief 
coderen’)



Wat is een goede code?

▪ Begrijpelijk voor de onderzoeker(s)

▪ Geen kopie van de tekst, maar ook niet te abstract

▪ Liefst een neutrale formulering (geen subjectieve lading)

▪ Geen verwijzing naar respondent of subgroep

Tips: (tijdelijke) code “Overig” en code “Mooie quote”





Mentimeter 3 - Coderen

• Ga naar www.menti.com

• Voer deze code in: 4644 4492

http://www.menti.com/




Rapportage kwalitatieve data

• Beschrijving thema’s/categorieën/codes

• Geen conclusies over wat de “belangrijkste” codes zijn op basis 
van aantallen

• Geen overzicht van hoe vaak codes voorkomen
• “In vrijwel alle interviews werd genoemd dat…”



Take home messages

• Iteratief proces

• Onderzoeksvraag leidend → besteed hier voldoende tijd aan!
• Praktische afwegingen
• Goede voorbereiding is het halve werk



Afsluiting

Met dank aan kwalitatief onderzoek groep IQ healthcare (olv Anke Oerlemans)

Dr. Julie Swillens

Julie.Swillens@radboudumc.nl

Postdoc onderzoeker / adviseur kwalitatief onderzoek

Academische werkplaats AMPHI

M +31 0615343689

Eveline Hoevenaars, MSc

Eveline.Hoevenaars@radboudumc.nl

AIOS academische werkplaats AMPHI

Arts infectieziektebestrijding KNMG

M +316-30070669 

mailto:Julie.Swillens@radboudumc.nl


Bedankt voor deelname aan de Tele-ARENA

• Dank aan Daphne Bussink & Marije Hop voor hun onderzoekvoorbeelden

• Dank aan Laura Boogaard voor haar presentatiebijdrage

• Accreditatie? 

• Verpleegkundigen – Kwaliteitsregister V&V 

Let op! enkel invullen door verpleegkundigen die ingeschreven staan in 

het Kwaliteitsregister V&V

• Artsen – AbSg

Let op! Artsen die in opleiding zijn tot profielarts komen niet in 

aanmerking voor accreditatie

Stuur een mail dat je Tele-ARENA van vandaag  hebt gevolgd met 

Naam, Functie, GGD en BIG nummer naar: 

Loes.Papeleu-vanLeeuwen@radboudumc.nl
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