
WORKSHOP

WETENSCHAP DIE WERKT VOOR DE 
BEDRIJFSARTS

SGBO EN NSPOH, BG-DAGEN, 31 MEI 2018



DOEL WORKSHOP

Wetenschap die werkt voor de bedrijfsarts

Meer enthousiasme voor onderzoek    

Handvatten bieden 



PROGRAMMA

1e deel 14.05 – 15.10 uur

- Arco Verhoeven: Waarom is wetenschappelijk onderzoek nodig?

- Judith Bos: Hoe kom je tot een goeie onderzoeksvraag?

- Erik Noordik: Wat heb je nog meer nodig voor onderzoek?

2e deel 15.10- 16.15 uur 

- Speed-meet met onderzoekers (AV, JB, Frederieke Schaafsma, EN)



WAT NOG MEER NODIG 
VOOR ONDERZOEK?

Dr. ERIK NOORDIK, NSPOH

BG-DAGEN, 31 MEI, PAPENDAL



DISCLOSURE BELANGEN SPREKER ERIK NOORDIK  

Dienstverband NSPOH, 0.8 fte

• Sponsoring en onderzoeksgelden
• Adviseurschappen en honorarium 

incl. sprekersvergoedingen > € 500
• Aandeelhouder
• Eigen onderneming

• geen 
• geen

• geen
• geen



dia 6

EEN ONDERZOEK DOEN

• Onderzoeken is een doelbewust en methodisch zoeken 
naar nieuwe kennis in de vorm van antwoorden 
op tevoren gestelde vragen

• Wat nog meer nodig ?

• Naast tijd, geld en toegang tot literatuur

• Basale kennis van onderzoeksmethoden

• Aansluiting zoeken bij ervaren onderzoekers (start in 2e deel)
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WELKE METHODE EN DESIGN?

Als de onderzoeksvraag helder en concreet geformuleerd is, 
dan methode kiezen.

STAP 1: Type onderzoek

- Wordt het een kwantitatief of kwalitatief onderzoek? 

- Waarom is dit het beste?

STAP 2: Manier van dataverzameling

- Wat is de onderzoeksopzet/design?



STAP 1: KWANTITATIEF VS KWALITATIEF ONDERZOEK

Kenmerken Kwantitatief Kwalitatief

Onderzoeksvraag Hoe vaak?
Verschil? 
Verband?

Wat betekent gedrag/fenomeen X? 
Hoe verloopt proces Y?
Wat belemmert/bevordert gedrag Z?

Hypothese Toetsend Vormend

Populatie/steekproef Homogeen, grote aantallen Heterogeen, kleine aantallen

Dataverzameling Registratie, vragenlijsten Interview, focusgroep e.d.

Validiteit en 
betrouwbaarheid

Selectie en informatie bias beperken; 
kwaliteit meetinstrumenten

Triangulatie, dubbel coderen, context en 
quotes beschrijven, afwijkende cases 
zoeken, deelnemers check

Analyse Aantallen, statistiek, correctie voor 
confounding

Taal, tekst verbatim, coderen

Resultaat Aantal of %; verschil of verband is 
significant en/of relevant;

Rijke beschrijving met quotes, thema’s 
(frequentie), typologie, theorie



VOORBEELDEN: KWANTITATIEF VS KWALITATIEF

Is er verschil in waardering van het eerste spreekuurcontact 
tussen bedrijfsartsen en medewerkers? Marnix Guijt, 2016.

Secundaire redenen van vangnetters om zich opnieuw ziek te 
melden na een eerstejaars ziektewet beoordeling. Wendy van 
Rijen, 2017.
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STAP1: KWANTITATIEF VS KWALITATIEF ONDERZOEK



STAP 1: KWANTITATIEF VS KWALITATIEF

© Erica van der Sijpt
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STAP 2: WAT IS BESTE OPZET/DESIGN?

Het onderzoeksdesign moet geschikt zijn om:

• onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden

• doelgroep te bereiken

• maar ook pragmatisch:

• Kennis / vaardigheid in bepaalde methode

• Waar uw voorkeur ligt

• Hoeveel tijd u er voor beschikbaar heeft

• Of u personen heeft die u kunnen (mee)helpen

• past in theoretisch kader (bestaand of logisch nagedacht)
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ONDERZOEKSDESIGNS

Kwantitatief

• Observationeel cohortonderzoek

• Patiënt-controle onderzoek

• Dwarsdoorsnede onderzoek

• Experimenteel onderzoek

Kwalitatief

• Focusgroepen

• Interviews
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KWANTITATIEF: KERNMODEL EPIDEMIOLOGIE

D Z
Eén bepaalde determinant:
Geslacht
Leeftijd
Bloedwaarden
SES
Opleiding
Bewegen
Voeding
Roken

Eén bepaalde uitkomst:
Overgewicht
Kanker
Klachten
Gedrag / Kennis
AO
Verzuim
Uitkering (ZW, WIA)

Determinant=primaire voorspeller=variabele
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KWANTITATIEF: KERNMODEL EPIDEMIOLOGIE

D Z
Eén bepaalde determinant:
Bewegen

Eén bepaalde uitkomst:
Overgewicht

C

Mogelijke confounders:
Geslacht
Leeftijd
Bloedwaarden
SES
Opleiding
Voeding
Roken
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EPI-BEGRIPPEN KWANTITATIEF: TESTVRAGEN

1. Wat is verschil tussen incidentiecijfer en cumulatieve 
incidentie?

2. Waarin onderscheidt een retrospectief vervolg-onderzoek zich 
van een patiënt-controle onderzoek?

3. Wat is een relatief risico (RR)? Wat is een absoluut risico? Wat 
is een risicoverschil?

4. Hoe is een odds ratio (OR) samengesteld?

5. Wat is uw conclusie wanneer RR=3 en BI 95% [0,7 - 4,3]? Wat 
is betekenis van een 95% betrouwbaarheidsinterval?
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ZELFTEST

Beantwoord testvragen voor u zelf:

A. Weet ik WEL, kan ik uitleggen.

B. Weet ik NIET, leg nog eens uit.
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EPIDEMIOLOGIE BOEK

Leerboek Epidemiologie. 

Bouter LM, van Dongen MCJM, Zielhuis
GA, Zeegers MPA. 7eherziene druk. 
Bohn Stafleu Van Loghum, 2016.



ZELFTOETS: ANTWOORDEN 1

I = 
IC=ID = 

CI =

Uitleg:

het aantal nieuwe (ziekte)gevallen
aantal nieuwe (ziekte)gevallen per aantal persoonsjaren 
geleefd
aantal nieuwe (ziekte)gevallen in een bepaald cohort
(vast startaantal)

5 personen worden 1 jaar gevolgd.
Na een half jaar overlijdt er één persoon.
ID = 1 case/4,5 jaar = 0,22
CI = 1 case/5 personen = 0,20

Allemaal ongeveer hetzelfde, maar net niet. Als je erover rapporteert, zorg dat je 
de juiste term gebruikt. Nakijken in een epidemiologie boek.



ZELFTOETS: ANTWOORDEN 2

Retrospectief (vervolg)onderzoek: 
Is gelijk aan prospectief onderzoek, behalve startmoment.
De follow-up is achter de rug op het moment dat het onderzoek 
start. 
Je start met een cohort, splitst in risicofactor en bekijkt over tijd 
wie wel en wie niet ziek wordt.

Patiënt-controle onderzoek:
Is tegenovergestelde van vervolgonderzoek.
Je start met diegenen die ziek zijn geworden, en gaat na of zij in 
het verleden blootgesteld zijn aan een ‘veroorzaker / risicofactor’.

Doel beide: welke factoren beïnvloeden frequentie van 
ziekte



ZELFTOETS: ANTWOORDEN 2

Patiënt-controle onderzoek (CC) is 
tegenovergestelde van 
retrosp. cohort onderzoek (CO)

• CC: ziekte → risicofactor

• CO: risicofactor → ziekte

Beiden: follow-up al afgerond

Doel van beiden: welke factoren
beïnvloeden frequentie van ziekte



ZELFTOETS: ANTWOORDEN 3

Relatief risico: 

Een ratio.

Risico verschil: 
Absoluut verschil.
Een min-som: ‘kans blootgestelden’ minus ‘kans niet-blootgestelden’
= 6 per 10.000 - 2 per 10.000 p.j. = 0,0006 – 0,0002 = 0,0004

Kans op Ziekte bij blootgestelden
Kans op Ziekte bij niet-blootgestelden

0,0006
0,0002

6 per 10.000
2 per 10.000

= = = 3



ZELFTOETS: ANTWOORDEN 4

Hoe is een odds ratio samengesteld? 
Dit is de odds bij zieken gedeeld door de odds bij niet-zieken
= cases met blootstelling / cases zonder blootstelling

controles met blootstelling / controles zonder blootstelling

Wanneer wordt deze juist toegepast?
De Odds Ratio is bedacht én bedoeld voor case-controle onderzoek

En wat is de betekenis?
De kans op ziekte t.o.v. de kans op niet-ziekte
Een goede benadering van het RR (in case-controle onderzoek!!!)



ODDS RATIO

• Een Odds Ratio is

• een Ratio (een verhouding) 

• van 2 Oddsen (2 kansverhoudingen)

• Bedacht voor Case-Controle onderzoek: zieken vs niet-zieken

• Relatieve maat – incidenties kunnen niet bepaald worden

Ziek + Ziek -

Blootgesteld + a b

Blootgesteld - c d

a+c b+d



ODDS RATIO

• → de odds voor zieken gedeeld door de odds voor niet-zieken

• Odds voor zieken: (a / a+c) / (c / a+c) = a/c

• Odds voor niet-zieken: (b / b+d) / (d / b+d) = b/d

• Odds Ratio = (a/c) / (b/d) = ad / bc

Ziek + Ziek -

Blootgesteld + a b

Blootgesteld - c d

a+c b+d



ODDS RATIO

• → de odds voor zieken gedeeld door de odds voor niet-zieken

• Odds voor zieken: (a / a+c) / (c / a+c) = a/c

• Odds voor niet-zieken: (b / b+d) / (d / b+d) = b/d

• Odds Ratio = (a/c) / (b/d) = ad / bc

Ziek + Ziek -

Blootgesteld + a b

Blootgesteld - c d

a+c b+d



ODDS RATIO

• → de odds voor zieken gedeeld door de odds voor niet-zieken

• Odds voor zieken: (a / a+c) / (c / a+c) = a/c

• Odds voor niet-zieken: (b / b+d) / (d / b+d) = b/d

• Odds Ratio = (a/c) / (b/d) = ad / bc

Ziek + Ziek -

Blootgesteld + a b

Blootgesteld - c d

a+c b+d



ODDS RATIO

De Odds Ratio is bedacht voor case-controle onderzoek.

Hierbij worden cases geselecteerd en controles bij gezocht.

Er is in zo’n onderzoek geen ‘verhouding’ volgens de populatie

Het vóórkomen (incidentie) van ziekte kan je niet bepalen

Echter: in deze situatie OR = RR

Maar alleen hier.

In alle andere typen onderzoek: OR > RR



ZELFTOETS: ANTWOORDEN 5

Wat is de betekenis van een 95%-betrouwbaarheidsinterval?
Geeft het bereik van de mogelijke waarden van de 
onderzoeksuitkomst (de schatting) weer.

Het is een maat voor ‘effectschatting’
En een maat voor ‘toevalsvariatie’

Als het onderzoek 100x herhaald wordt, zal in 95 onderzoeken de 
onderzoeksuitkomst binnen dit interval liggen.

Als n is klein → 95% BI is breed
Als n is groot → 95% BI is smal (dan is de schatting preciezer te maken)



BETROUWBAARHEIDSINT →HTTPS://VIMEO.COM/NTVG



BOEK KWALITATIEF ONDERZOEK

Basisboek kwalitatief onderzoek

HANDLEIDING VOOR HET OPZETTEN EN 

UITVOEREN VAN KWALITATIEF ONDERZOEK

Ben Baarda, Ester Bakker, e.a., 2013



SPEED-MEET
IN HET ONDERZOEK

Donderdag 31 mei 2018

BG dagen, Papendal



SPEED-MEET

Tweede introductie in de wereld van het onderzoek

Korte “speed-meet” sessies in kleine groepjes

Onderzoekers uit het veld



SPEED-MEET

Onderzoekers:

- Arco Verhoeven

- Judith Bos

- Frederieke Schaafsma

- Erik Noordik



Ronde 1: 15:15 – 15:30 uur

Arco Judith Frederieke Erik

1
2 3 4

5 6 7 8

9 10
11

12

13 14 15 16



Ronde 2: 15:30 – 15:45 uur

Arco Judith Frederieke Erik

4 1 2 3

7
13 5

6

12 11 8 9

14 15 16 10



Ronde 3: 15:45 – 16:00 uur

Arco Judith Frederieke Erik

11 4 1 2

6
7 9

5

10
8 12

13

16 3 14 15



Ronde 4: 16:00 – 16:12 uur

Arco Judith Frederieke Erik

2 5 4 1

3 12 6 7

8 9 10 11

15 16 13 14



Carrousel: 15:15 – 16:12 uur

tijd

Deelnemers 1 Deelnemers 2 Deelnemers 3 Deelnemers 4

15:15-15.30 uur Arco Judith Frederieke Erik

15:30-15:45 uur Judith Arco Erik Frederieke

15:45-16.00 uur Frederieke Erik Arco Judith

16.00-16.15 uur Erik Frederieke Judith Arco



SPEED-MEET

Kort napraten:

• Wat vonden jullie ervan?

• Hebben jullie er iets aan? 


