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Uitkomsten zijn niet geldig voor de hele groep

Onderzoek sluit wellicht niet aan bij wat ‘underserved groups’ 
belangrijk vinden

Etnische en sociaal-economische verschillen leiden tot andere:
• Prevalenties
• Presentatie
• Ervaringen
• Wensen
• Mogelijkheden 

Waarom is dit erg?



Fase 1 
Projectidee

Fase 2 
Onderzoeksopzet

Fase 3 
Projectaanvraag 

schrijven

Fase 4 
Werving 

respondenten

Fase 5 
Dataverzameling

Fase 6 
Data-analyse

Fase 7 
Rapportage

Fase 8 
Disseminatie

Vooraf: wie stelt 
de kennis-
agenda’s op?

Wie stelt geld 
beschikbaar en 
waarvoor?





• Uitvragen / kennis opdoen bij ‘doelgroepen’

• Projectideeën

• Voorbesprekingen

• Nadenken

Fase 1

Webinar Inclusief Onderzoek



Ophalen van vragen en problemen die leven bij mensen in 
achterstandssituaties

Focusgroepdiscussies met ‘doelgroep’ voor je begint

Welk probleem gaat mijn onderzoek oplossen?
En wiens probleem?

Welke onderzoeksvragen? En van wie? 
Vanuit welk perspectief?



• Niets over ons zonder ons

• Notie van iets teruggeven: kwetsbare groepen niet zomaar in 
onderzoek betrekken als ze er niet iets voor terug krijgen

• van den Muijsenbergh M, Teunissen E, van Weel-Baumgarten E, van Weel C. Giving voice to the voiceless: how to involve vulnerable
migrants in healthcare research. Br J Gen Pract. 2016;66(647):284-285. doi:10.3399/bjgp16X685321

Belangrijk om te overdenken



• Het schrijven van een projectaanvraag

• De onderzoeksopzet

Fase 2 en 3
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• Projectoverstijgende participatie

• Onderzoeksagendering

• Ontwikkelen onderzoeksprogramma

• Participatie op projectniveau

• Opstellen onderzoeksopzet

• Begeleidingscommissie

• Data-analyse en -validatie

• Evaluatie en implementatie

• Participatie binnen een project

• (Mede-)patiënten interviewen

• Deelnemen aan focusgroepen

• Meeschrijven aan de informatiebrief 

voor patiënten

Onderzoek doen 
samen met de mensen om wie het gaat



Vaardigheden van de onderzoeker
- Luisteren
- Inlevingsvermogen
- (H)erkent de waarde van ervaringsdeskundigheid
- Netwerk en de bereidheid dat netwerk uit te breiden
- Begrijpelijk communiceren zonder onderzoeksjargon

Vaardigheden van de mede-onderzoeker (vertegenwoordiger van de 
doelgroep)
- Ervaringsdeskundigheid
- Luisteren

Vraagt vaardigheden en inlevingsvermogen



Welke methode van onderzoek kies je?

• Participatory action methods
• Vertegenwoordigers uit de doelgroep als co-onderzoekers
• Mixed-method approach
• Case-control studies
• Vragenlijstonderzoek: niet alleen hertalen of vertalen, maar ook 

culturele betekenissen van woorden checken, en ook of woorden 
gepast zijn en relevant voor de respondenten

Methode van onderzoek



• Werving van respondenten

• Werving van vertegenwoordigers van de doelgroep

• Werving van mede-onderzoekers (uit de doelgroep)

Fase 4
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Exclusiecriteria: 

• niet goed beheersen Nederlandse taal

• het hebben van multimorbiditeit

Exclusiecriteria –wie herkent dit?



Opvoedondersteuning en wijkteams

Een praktijkvoorbeeld (uit Amersfoort)

“Kom naar ons toe als u vragen heeft over de opvoeding 
van uw kind.”

Weinig ouders kwamen. Waarom?



Opvoeding? Containerbegrip, abstract.

En: verwarring met ‘voeding’.

Wat bleek?



- Slaapt uw kind niet goed?
- Heeft uw kind driftbuien?
- Eet uw kind niet goed?
- Of heeft u andere vragen over uw kind?

Kom dan naar ons, wij kunnen u helpen.

Na gesprekken met ouders veranderd in:



Belangrijke aandachtspunten bij werving

• Respondenten weten niet hoe een onderzoek werkt

• Maak bij het interviewen van ‘migranten’ onderscheid tussen hoog-
en laagopgeleide migranten, anders mis je alsnog een groep

• Let op dat zorgverleners, bewust of onbewust, bepaalde mogelijke 
respondenten niet uitnodigen



Aandachtspunten respondenten

• Werven op een vindplek waar respondenten sowieso al komen

• Flyers en mondelinge communicatie op maat

• Inclusief beeld

• Persoonlijk uitnodigen

• Informele benadering (sleutelpersonen)

• Checken of iemand tot doelgroep behoort;
indicatie: schoolachtergrond <MBO2 of <10 jaar naar school



Patiënten met beperkte 
gezondheidsvaardigheden includeren

Kijk op: 
https://www.pharos.nl/infosheets/inclusief-onderzoek/

Komt in webinar 2: bereiken en betrekken

• Morris, N.S., MacLean, C.D., Chew, L.D. et al. The Single Item Literacy Screener: Evaluation of a brief instrument to identify limited

reading ability. BMC Fam Pract 7, 21 (2006). https://doi.org/10.1186/1471-2296-7-21

https://www.pharos.nl/infosheets/inclusief-onderzoek/


Consentformulier



Gevalideerde vragenlijsten

Met wie zijn de testen gevalideerd?

Ook bij mensen met beperkte 
gezondheidsvaardigheden?

Ook bij mensen die moeite hebben met lezen en 
schrijven?

Ook bij mensen met een andere culturele 
achtergrond?

Ook bij mensen die ….

Hierover meer in webinar 3.



Sneltest vragenlijsten

https://www.pharos.nl/infosheets/duidelijke-vragenlijsten-de-basis-voor-goede-zorg/

https://www.pharos.nl/kennisbank/
vragenlijsten-voor-iedereen-de-
basis-voor-goede-zorg/

https://www.pharos.nl/kennisbank/vragenlijsten-voor-iedereen-de-basis-voor-goede-zorg/


• Dataverzameling en -analyse

Fase 5 en 6
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Wat valt je op?



Is de inclusie representatief ?

Nederlandse bevolking Inclusie 

1e en 2e generatie migranten 20% 5%

Migranten van buiten Europa 11% 2%

Laaggeletterden 18%

Mensen met beperkte 
gezondheidsvaardigheden 

29%

Laagopgeleid
Middel
Hoog

20%
39%
41%

19%
49%
29%



(Vrouwen – uitgesloten van medisch onderzoek. Lees Onzichtbare vrouwen van 
Caroline Criado Perez)

Ouderen

Etnische minderheden

Laaggeletterden en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden 

Mensen met multimorbiditeit

• Heller et al 2014 (Contemporary Clinical Trials) Strategies Addressing Barriers to Clinical Trial Enrollment of Underrepresented
Populations: A Systematic Review.

• Murthy VH, Krumholz HM, Gross CP. Participation in Cancer Clinical Trials: Race-, Sex-, and Age-based Disparities. JAMA. 
2004;291(22):2720– 6 (Jun 9).

Inclusiebias
Moeilijk bereikbaar? –Makkelijk te negeren!



Wie betrek je bij de analyse van je gegevens?

Dûh! Vertegenwoordigers uit je doelgroep

Een inclusieve vragenlijst betekent nog niet 
een inclusief onderzoek



• Rapportage

• Teruggeven van resultaten aan de doelgroep (of 
deftig: disseminatie)

Fase 7 en 8
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Doe in je rapportage recht aan de inclusiviteit

- Laat zien of het wel of niet is gelukt inclusief te zijn

- Wees er eerlijk over

- Zorg dat er geen verkeerde conclusies in staan

Rapportage



Maak de resultaten van je onderzoek 
begrijpelijk voor iedereen



Grote kans dat je je alleen voelt in jouw organisatie.

Je bent een pionier!

Maar het is een kwestie van tijd. Steeds meer mensen ontdekken het 
belang van inclusief onderzoek.

In de tussentijd veel contact houden met Pharos 😉.

Hart onder de riem



We houden contact!
Dank voor 

jullie aandacht

https://www.pharos.nl/over-pharos/medewerkers/


