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Opzet presentatie

• Kwalitatief onderzoek (QUAL)

- Waarom, wanneer

- Theorie a.h.v. COREQ richtlijnen

- Wat betekent dit concreet, met voorbeelden

• Mixed methods onderzoek (MM)

- Waarom, wanneer

- Aandachtspunten aanvullend op QUAL
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Waarom QUAL en MM?
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Waarom QUAL en MM?
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Waarom QUAL en MM?
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Wanneer QUAL?

• De onderzoeksvraag van de studie bepaalt de 

onderzoeksmethode

• Onderzoeksdoel: beschrijven, verkennen en verklaren

• Situaties: 

- Ontwikkelen meetinstrument

- Contextualiseren

- Uitkomsten QUAN vragen om verklaring

- Complexe interventie

- Als QUAN niet mogelijk is
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Wanneer QUAL?
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QUAL QUAN

Probleemstelling Kwalitatief Kwantitatief

Type vragen Hoe, waarom? Hoe vaak, hoeveel, 
waar, wat?

Theoretische 
oriëntatie 

Theorie genererend Theorie toetsend

Gevolgtrekking Inductie Deductie 

Kracht Validiteit Betrouwbaarheid, 
Generaliseerbaarheid

Dataverzameling Interview, focusgroep, 
observatie,..

vragenlijsten, 
biometrische metingen

Rapportage Verhalend, citaten Tabellen, grafieken



Wanneer QUAL?
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Wanneer QUAL?
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QUAL onderzoeksmethoden

• Diepte interview 

• Expertinterview 

• Focusgroep

• (participerende) Observatie

• Documentanalyse

• (Delphi-onderzoek)
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QUAL onderzoeksmethoden
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expert 

interview

diepte 

interview

document 

analyse

focusgroep

Delphi 

studie

Consensus 

(beleid)

Ideeën 

genereren

Brede info/ meningen

Onderwerp 

uitdiepen

observatie



Enkele begrippen
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QUAN QUAL

Interne validiteit Geloofwaardigheid (credibility): verwijzen je 

onderzoeksresultaten en interpretaties naar de 

werkelijkheid zoals de participanten deze ervaren?

Externe validiteit 

(generaliseerbaarheid)

Overdraagbaarheid (transferability): kunnen de 

resultaten worden toegepast op andere contexten of 

settings met andere respondenten?

Betrouwbaarheid 

(reproduceerbaarheid 

+nauwkeurigheid)

Afhankelijkheid (dependability): zijn de 

onderzoeksresultaten consistent en accuraat? Zou 

een andere onderzoeker ze kunnen repliceren?

Objectiviteit Bevestigingsgraad (confirmability): wat beïnvloedt de 

onderzoeksresultaten? Zijn ze in zeker zin neutraal?

Lincoln and Guba, 1985 in King and Horrocks. Interviews in Qualitative Research, 2010



COnsolidated criteria for REporting Qualitative research 

Checklist:

http://cdn.elsevier.com/promis_misc/ISSM_COREQ_Checklist.

pdf
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COREQ richtlijnen

http://cdn.elsevier.com/promis_misc/ISSM_COREQ_Checklist.pdf


COREQ richtlijnen 1
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Voorbereiding

• Stuur vooraf een brief met bijzonderheden over 

onderzoek en plaats interview hierin hoe lang het 

interview duurt + wie de interviewer is

• Benadruk het persoonlijk, maatschappelijk 

onderzoeksbelang

• Interviewtechnieken belangrijk

• Reflectie op interviewer
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COREQ richtlijnen 2
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Theoretisch framework
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Uchendu Eugene Chigbu. Visually Hypothesising in Scientific Paper Writing:

Confirming and Refuting Qualitative Research Hypotheses Using Diagrams, 2019.

Action research



QUAL steekproeftrekking

• Probability sampling (vb.random, stratified)

• Purposive sampling (vb. unique cases, achieve

representiveness)

• Convenience sampling (vb. captive, volunteer)

• Mixed methods sampling (basic: stratified purposive, 

sequential, concurrent, multilevel + combinatie)

• Bias (incentive, self-selection, snow ball effect)?

19
Teddle & Fen Yu. Mixed methods Sampling: A Typology With Examples

Journal of Mixed Methods Research 2007 1:77



Voorbereiding

• WMO plichtig, informed consent

• Deskresearch: 

– Heterogeniteit doelgroep

– Inclusie/exclusie criteria

• Steekproefgrootte (range)

– Raadpleeg expert

– Afhankelijk van onderzoeksvraag, heterogeniteit en 

(financiële) haalbaarheid

– Ruimte voor datasaturatie 

• Welke achtergrondvariabelen
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Werving

• Keuze voor datum, plaats zo veel mogelijk bij participant

• Beloning?

• Belrondje bij non-respons

• Logboek 

22



23



Interview protocol

• Deskresearch

• Open versus gestructureerd (denk aan vaardigheden!)

• Volgorde vragen

- Neutrale onderwerpen eerst, daarna moeilijke

- Open, brede openingsvraag, formuleer ook een 

alternatieve vraag

- Daarna specifieke vervolgvragen. Eventueel een 

checklist.

• Piloting protocol
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Het interview zelf

• Verzamel zoveel mogelijk achtergrondinformatie

• Zorg voor een ontspannen sfeer

• Vertel:

- Doel van het onderzoek en hoe je dit wilt bereiken, 
inclusief je eigen rol hierin

- Hoe je omgaat met de gegevens (anonimiteit 
herleidbaarheid) 

- Duur interview

• Luister actief en sta open voor het verhaal

• Let op (eigen) non-verbale gedrag

• Maak zoveel mogelijk oogcontact
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Het interview zelf

• Vraag door bij onduidelijk/onvolledig antwoord, niet 

aansluiten van het antwoord bij de vraag, sociaal 

wenselijke antwoorden, vermoeden van verdraaien of 

verzwijgen van onderwerpen

• Stel dan specifieke vragen, alternatieve vragen, herhaal 

vragen, vat het antwoord samen

• Hanteer stiltes vanwege nadenken, emotie, aarzelen, 

antwoord afgerond
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Het interview zelf

• Maak aantekeningen

• Geen waarde oordeel of advies geven

• Onvolledige antwoorden niet zelf invullen of 

toevoegingen maken

• Stem taalgebruik af op doelgroep

• Geen ontkennende vragen

• Geen sturende of suggestieve vragen

• 1 vraag tegelijk

• Balans empathie en distantie
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Het interview zelf

• Afronden interview:

- Heeft u nog iets toe te voegen?

- Bedanken voor de medewerking

- Wat is het vervolg (samenvatting, rapport)
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COREQ richtlijnen 3
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Analyse interview

• Datasaturatie 

• Data transcriptie

• Anonimiseren

• Software voor QUAL: NVIVO, WordStat, SimStat, 

QDAMiner, Atlas….

• Aantal codeurs, hoe omgaan met discrepantie

• Logboek, codeboek

• Subgroep analyse
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Data analyse

Exploratie (thematische analyse):

• Selectie tekst relevant voor onderzoeksvraag

• Voorzien van code 

• Ordenen codes

• Codes die hetzelfde betekenen samenvoegen (axiaal 

coderen)

• Thema’s benoemen binnen codes

• Inter-rater agreement
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Data analyse

Specificatie:

• Verbanden leggen tussen codes

• Inhoudelijke betekenis geven aan de codes

Reductie

• Selectie, focus

• Abstractie

Integratie

• Vergelijken met andere bronnen, methode, literatuur 

(triangulatie)
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Kwaliteitscontroles

• Data

- Member en peer check

• Interpretatie

- Member en peer check

- Literatuuronderzoek

- Triangulatie

- Reflectie
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Mixed methods
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Waarom Mixed methods?
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• Kracht van beide methodes gebruiken (validiteit-

generaliseerbaarheid)

• Minimaliseren tekortkomingen van een design (bv. 

sample size QUAN)

• Causaliteit:

- Verband/correlatie

- Tijdelement

- Uitsluiten andere plausibele verklaringen

Palinkas, L., Causality and Causal Inference in Social Work: Quantitative 

and Qualitative Perspecitves. Res Soc Work Pract, 2014. 24(5): p. 540-547



MM Designs

QUAN

QUAL

Onderzoeksvraag

Conclusie

41
Creswell & Plano Clark. Designing and conducting mixed methods 

research. Sage Publications, 2011.

explanatory sequential

QUAN

QUAL

exploratory sequential

QUAN QUAL

concurrent triangulation



MM Data analyse

• QUAL en QUAN meestal separate analyses

• Analyse van 1e methode levert vaak framework voor 

analyse van 2e methode

• Data transformatie:

− QUAL→QUAN 

− (QUAN→QUAL)

• Triangulatie
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MM Resultaten

• Geen aparte publicatierichtlijn voor MM

• Aantal woorden!
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MM Discussie

• Convergentie

• Complementair 

• Divergentie: afwijkende bevindingen QUAL- QUAN

- Verschil in bv werving, anonimiteit?

- QUAN sensitief genoeg?

- Theoretische verklaringen?
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KEMTA Masterclasses 2021

Dit jaar zijn nog de volgende masterclasses gepland:

14 oktober Developing a Statistical Analysis Plan
23 november Systematic reviews

Tijd: van 16.30 tot 18.00u 

Om je in te schrijven, voor meer informatie, of met 
suggesties/verzoeken voor onderwerpen kun je contact opnemen 
met Irene Vrancken (irene.vrancken@mumc.nl)


