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Mixed methods, stevige soep (met ballen)! 
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Opzet presentatie 

• Theorie 

• Pauze 

• Praktijkvoorbeeld 1 

• Praktijkvoorbeeld 2 
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Mixed methods 

  

 

  

 

 

 

QUAN QUAL 
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Triangulatie  

• Onderzoeker 

• Theorie  

• Methodes  

• Data (bronnen, tijdstippen, plaatsen, participanten) 
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Waarom Mixed methods? 
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Waarom Mixed methods? 
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Waarom Mixed methods? 
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Waarom Mixed methods? 
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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 



Mixed methods publicaties 
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Pubmed 
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Integratie 

• Design  

• Methode: steekproef 

• Methode: data analyse 

• Resultaten 

• Discussie 
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Design: explanatory sequential 

  

 

  

 

 

 

QUAN 

QUAL 

onderzoeksvraag 

Conclusie 

11 
Creswell & Plano Clark. Designing and conducting mixed methods 

research. Sage Publications, 2011. 



Design: exploratory sequential 

  

 

  

 

 

 

onderzoeksvraag 

Conclusie 

QUAN 

QUAL 

12 
Creswell & Plano Clark. Designing and conducting mixed methods 

research. Sage Publications, 2011. 



Design: concurrent triangulation 

  

 

  

 

 

 

QUAN QUAL 

onderzoeksvraag 

Conclusie 

13 
Creswell & Plano Clark. Designing and conducting mixed methods 

research. Sage Publications, 2011. 



Methode: steekproef 

• Inclusie- en exclusie criteria  

• Steekproefgrootte: 

– QUAN:  berekenen 

– QUAL:   

o Afhankelijk van onderzoeksdoel, grootte 
populatie, haalbaarheid 

o Mening experts 

o Meestal range (min-max) 

o Niet status quo: data saturatie 

– MM: ? 
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Methode: steekproef 

• 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)? 

15 
Teddle & Fen Yu. Mixed methods Sampling: A Typology With Examples 

Journal of Mixed Methods Research 2007 1:77 



Data analyse 

• QUAL en QUAN meestal separate analyses 

• Software voor QUAL: NVIVO, WordStat, SimStat, 
QDAMiner 

• Typologie:  

− Analyse van 1e methode levert framework voor 
analyse van 2e methode 

− Codeboek 

• Data transformatie: 

− QUAL→QUAN 

− (QUAN→QUAL) 
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Resultaten 

• Typologie 

• Joint display 

• Geen aparte publicatierichtlijn voor MM 

• Aantal woorden! 
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Discussie 

• Convergentie 

• Complementair  

• Divergentie: afwijkende bevindingen QUAL- QUAN 

- Verschil in bv werving, anonimiteit? 

- QUAN sensitief genoeg? 

- Theoretische verklaringen? 
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Praktijkvoorbeeld 

• Evaluatieonderzoek Art.36a Wet BIG m.b.t. de inzet van 

de verpleegkundig specialist (VS) en physician assistant 

(PA) 
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arts 

VS/PA 

opdracht 

“toestemming 

vragen” 

arts 

VS/PA 

Indien 

nodig: 

overleg 

opdracht 

2012 



Onderzoeksvraag  

• Is het doelmatig en effectief om een zelfstandige 

bevoegdheid toe te kennen aan de VS/PA? 

• Zo ja, voor welke voorbehouden handelingen? 

26 
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De effectiviteit van zorg betreft de mate waarin de zorg 

een bepaald gewenst effect weet te bewerkstelligen. 

Het gaat erom dat het middel daadwerkelijk werkzaam is 

in de behandeling van een bepaalde aandoening. Daarbij 

zijn ook de risico’s en bijwerkingen van belang. Niet 

effectieve zorg of zorg waarvan de negatieve effecten 

de positieve overschaduwen dienen niet te worden 

ingezet. Tevens dient effectieve zorg alleen te worden 

geleverd aan die personen waar het (voldoende) effectief 

is. Het gaat dus niet om de zorg zelf, maar om het 

gebruik van zorg in een bepaalde situatie. 
 

 Ref: “Met het oog op gepaste 

zorg”, 2004 
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Pre-test  
T0 

Post-test 
T1 

Post-test 
T2 

QUAN 
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Mixed methods design met triangulatie 

 

 

QUAL 

integreren 



QUAN 

• Vragenlijsten VS/PA, artsen, patiënten 

• Theoretisch framework Sidani & Donabedian  

• Structuur-, proces- en uitkomstmaten 

• Effectiviteit, doelmatigheid  

• Aantal kwantificeerbare contextvariabelen: o.a. werken 
volgens protocol, ervaren deskundigheid VS/PA 

• Convenience sampling 

• Analyse door 2 onderzoekers in SPSS 

• Intra methode vergelijking VS/PA - artsen - patiënten 

• (Tuchtrechtuitspraken) 

29 



QUAL 

• Expert interviews 

• Focusgroep interviews 

• (Open vragen vragenlijsten) 

• (Interviews met patiënten) 

30 



Expert interviews 

• Sampling: combinatie multi level, purposive, stratified, 

convenience 

• 59 expert profielen: casestudies en stakeholders 

• Regionale spreiding 

• 1e interviews + belangrijke stakeholders face to face, rest 

telefonisch 
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Expert interviews 

32 

VS acute zorg- heelkunde- ac. zhs. 
VS chronische zorg- longziekte- alg. zhs. 
VS GGZ- GGZ instelling 
VS intensieve zorg- cardiologie- alg. zhs.  
VS preventieve zorg- JGZ 
VS huisartsenpraktijk 
VS zelfstandige GGZ praktijk 
VS chronische zorg verpleeghuis 
PA 1e lijn- huisartsenpraktijk 2x 
PA 2e lijn- heelkunde 
PA 2e lijn- hematologie 
PA 2e lijn- neurologie 
PA 2e lijn- SEH- ac. zhs. 
PA 2e lijn- anesthesiologie – alg. zhs.  
PA 3e lijn- neonatologie 
Arts VS acute zorg- heelkunde- alg. zhs.  
Arts VS chronische zorg- longziekte- ac. zhs. 
Arts VS GGZ- GGZ instelling 

Arts VS intensieve zorg- cardiologie- ac. zhs. 
Arts VS huisartsenpraktijk 
Arts VS preventieve zorg- JGZ 
Arts PA 1e lijn- huisartsenpraktijk 
Arts PA 2e lijn- heelkunde 
Arts PA 2e lijn- hematologie 
Arts PA 2e lijn- neurologie 
Arts PA 2e lijn- SEH- alg. zhs.  
Arts PA 2e lijn- anesthesiologie- ac. zhs. 
Arts PA 3e lijn- neonatologie 
NAPA 
V&VN 
V&VN VS 
KNMG 
LHV 
OMS 
VWS 
Opleiding PA 

Opleiding VS 
Patient VS 
Patient PA 
Zorgverzekeraar 
Apotheek intramuraal 
Apotheek transmuraal 
Apotheek extramuraal 
IGZ  
Huisartsenpost  
Stichting KOH  
Maatschap cardiologie- alg. zhs. 
Maatschap heelkunde-  ac. zhs. 
RVE interne geneeskunde- ac. zhs. 
Management ac. zhs. 
Management alg. zhs. 
Management GGZ instelling 
Management HOES 
Management Revalidatiecentrum 



Focusgroep interviews 

• 6-10 deelnemers 

• VSen, PAs en artsen 

• Face to face 

• Regionaal verspreid 

• Na werktijd! 

• 1 moderator 

• 2 observatoren 

• Reiskosten  

33 



Expert/focusgroep interviews 

• Semi gestructureerd met onderzoeksprotocol 

• Theoretisch framework Grol 

• Veel contextvariabelen + effectiviteit 

• Gehouden door 3 ervaren onderzoekers 

• Digitale opname (toestemming!) 

• Letterlijk uitgetypt  

• Samenvatting: member check 

• Analyse letterlijke tekst door 2 onderzoekers en 1 
onderzoeksassistent in NVIVO 

• Anonimiteit 
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Interview protocol 



Logboek  

36 



Expert/focusgroep interviews 

 

• Achtergrondvariabelen! 

• Matrix met b.v. achtergrondvariabelen mogelijk  

• Vragen die bij elk interview zijn gesteld: kwantificeren vb. 

draagvlak 

• Intra methode vergelijking VS/PA - artsen – patiënten 

• Intra methode vergelijking expert - focusgroep 
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Analyse 

• QUAN en QUAL apart analyseren 

• Inter methode: Combineren, vergelijken, integreren 

volgens triangulatie schema  

• Typologie: volgens beide theoretische frameworks 

• Data transformatie: QUAL→ QUAN 
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Rapportage  

• voorBIGhouden  

• Geaccepteerd artikel in BMJ Open (6500 woorden) 

  Citaten in tabel 

• STROBE en QOREC richtlijnen 

40 
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No.  Item  
  

Guide questions/description 

Domain 1: Research team and 
reflexivity  

  

Personal Characteristics    
1. Inter viewer/facilitator Which author/s conducted the interview or focus 

group?  
2. Credentials What were the researcher’s credentials? E.g. PhD, 

MD  
3. Occupation What was their occupation at the time of the study?  
4. Gender Was the researcher male or female?  
5. Experience and training What experience or training did the researcher 

have?  
Relationship with participants    
6. Relationship established Was a relationship established prior to study 

commencement?  
7. Participant knowledge of the 
interviewer  

What did the participants know about the 
researcher? e.g. personal goals, reasons for doing 
the research  



42 

Tijdens de nulmeting was de aanwezigheid van (richtlijnen afgeleide) schriftelijke protocollen voor 

het verrichten van voorbehouden handelingen een aandachtspunt. Binnen de instellingen/afdelingen 

bestonden volgens 29,5% van de VSen en 33,3% van de PAs (gegevens niet in tabel) deze protocollen 

niet. Tijdens de 2e nameting zijn deze percentages voor de VS gedaald naar 15,2% en voor de PA naar 

23,7%. Indien protocollen aanwezig zijn, geeft 44,4% van de VSen en 33,3% van de PAs tijdens de 

nulmeting nog aan, dat deze niet of maar ten dele voldoen. Tijdens de 2e nameting is dit percentage 

voor de VSen licht gedaald naar 41,7% en voor de PAs licht gestegen naar 36,2%. Onduidelijkheden 

bestaan tijdens T2 bij de VSen vooral over de verantwoordelijkheidsverdeling (40,7%) en bij de PAs 

over de taakverdeling (45,2%). Ondanks dat een afname te zien is in de percentages VSen/PAs, die 

aangeven dat de formele verantwoordelijkheden om op eigen indicatie voorbehouden handelingen 

te verrichten niet goed zijn vastgelegd, geldt dit tijdens de laatste nameting nog steeds niet voor 

15,6% van de VSen en 22,3% van de PAs (VS T0: 44,9%; PA T0: 29,8%). De percentages variëren licht 

binnen de verschillende verpleegkundige specialismen: 14,2% VS acute zorg; 8,8 % VS chronische 

zorg; 16,3% VS GGZ; 19,4% VS intensieve zorg.  

Bij ongeveer de helft van de respondenten die een toelichting gaven (allen VS), is het vastleggen nog 

in ontwikkeling; sommigen geven echter aan dat dit toch nog een grijs gebied blijft of zelfs 

tegengehouden wordt.  

“Psychiaters binnen de instelling weigeren de VS de ruimte te geven goede protocollen te 

ontwikkelen. Hierdoor blijft de VS met handen en voeten gebonden.” (VS) 

Dezelfde trends zijn waarneembaar bij artsen. Tijdens de nameting geeft nog 8,8% van de artsen die 

samenwerken met een VS en 27,2% van de artsen die samenwerken met een PA aan dat de formele 

verantwoordelijkheden niet goed zijn vastgelegd. 

 



Conclusie  

43 

Het onderzoek maakt duidelijk dat de ingevoerde wetswijziging voor een deel van 

de VSen en PAs een legalisering is van werkwijzen in de dagelijkse praktijk en voor 

anderen perspectief heeft geboden hun functie verder te ontwikkelen.  

De mogelijkheden die de wetswijziging heeft geschapen om katheterisaties, 

heelkundige handelingen, injecties en puncties te kunnen indiceren, uitvoeren en 

delegeren en het voorschrijven van UR-geneesmiddelen te kunnen indiceren en 

uitvoeren, zijn door VSen en PAs in hoge mate benut, waardoor de maatregel 

effectief is gebleken. ….  Zorgprocessen met voorbehouden handelingen zijn 

efficiënter ingericht en de zorg wordt door de hiertoe geschikte professional 

uitgevoerd, hetgeen indicatoren zijn voor doelmatige zorg. ….   

Uit het onderzoek is verder gebleken dat aan alle in de wet vastgelegde 

randvoorwaarden is voldaan en geen negatieve bijeffecten zijn opgetreden als 

gevolg van de wetswijziging. 

 



Discussie  

• Convergentie tussen QUAN en QUAL 

• QUAN pre-test post-test tekortkoming door QUAl 

geminimaliseerd (causaliteit) 

• QUAL beperkte generaliseerbaarheid bij artsen 
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Example  

Feasibility of the protocol “care pathway” for patients with 
rheumatoid arthritis starting with methotrexate 

Bibiche Klerx  

Healthcare policy innovation and Management  



Background  

• Methotrexate (MTX) gold standard treatment rheumatoid 

arthritis but:  

• Adherence  
• Side effects 
• Fear / misconceptions 
• Variability clinical practice 

• Care pathway   

 

Smolen JS, et al. Ann Rheum Dis 2017, 76(6):960-977 
Wong PK. Rheumatol Int 2016, 36(11):1535-1542 

 



Background 

Methotrexaat gouden standaard bij de behandeling 

van reumatoïde artritis  

 

Doel protocol: 

•  Transparantie van zorg te bevorderen 

•  Kwaliteit van zorg te verbeteren 

•  Uniformiteit in werkwijze 

 

Proces evaluatie (Saunders) 
• Brengt het implementatie proces in beeld vanuit verschillende componenten 

• Recruitment – dose delivered – fidelity – dose received satisfaction - context 

 



Background  

• Purpose pathway  

• Transparancy  
• Quality  
• Uniformity   

  QQ    

• Better outcomes (adherence,  understanding, self-
management, reassurance) 

• Better patients’ experiences of care regarding MTX 

 Implemented, how, what, why (not)?? 

Schrijvers G, et al. Int J Integr Care 2012, 12(Spec Ed Integrated Care 
Pathways):e192 
 

 



Methods: process evaluation 

Components Operationalization Qual: Case study 
(semi-structured 
interviews) 

Quan: 
File 
Research 

Quan: 
Survey 
Patients 

Recruitment Procedures used to involve the healthcare 
professionals in executing the pathway 

x 

Fidelity The extent to which the care pathway is 
executed  by the health care professionals  

x 

Dose delivered 

Dose received 
satisfaction – healthcare 
professionals  

Opinions on the care pathway 
 
 
Opinions on the care received in the 
pathway 

x 

Dose received 
satisfaction - patients 

x 

Context Factors that may have influenced the 
implementation of the pathway according to 
the healthcare professionals 

x 

Saunders RP, et al. Health Promot Pract 2005, 6(2):134-147. 



Methods 

Case study 
• Rheumatologists (in training), rheumatology nurse 

• Semi-structured interviews  

• Transcripts coded and analysed in Nvivo 

File Research 
• Selection (DBC) newly diagnosed rheumatoid arthritis patients  Period July 2014 t/m 

December 2016  
• Checklist items based on protocol: informed consent, aim MTX, side effects, brochure 

MTX, outpatient clinic appointments,  DAS-28, ………………….. 
• Descriptive analyses IBM SPSS Statics 21  

Survey 
• Relevant participants invited  
• Questionnaire: timely appointment, opportunity to ask questions, information on the 

care pathway, information on MTX,  shared decision making, referral to rheumatology 
nurse, information on procedures and assessments , contact information 

• Descriptive analyses IBM SPSS Statics 21  
 
 

 

 



Results – study population  

Case study 
• 11 interviews (8 rheumatologists, 2 rheumatologists in training, 1 

rheumatology nurse 

File research 
• DBC n = 192 

• Exclusion: Not (newly) diagnosed RA, not started with MTXA, not MTX 
naive  

• Patient files n = 67 

Survey 
• Patients from file research  n = 66 

• Respons n = 23 

 

Table 2: Background characteristics of patients file 

research 

Demographic characteristics   Patients (n = 67) 

Sex: females, n (%) 40 (60) 

Age in years, mean ± SD 

(range) 

61,2 ± 12 (25-90) 

DAS-28 (n) * 

Mean ± SD (Range) 

 n = 36  

3.37 ± 1.1 (1.46-5.82) 

Table 3: Background characteristics of patients survey 

Demographic characteristics   Patient (n = 23) 

Sex: females, n (%) 12 (52) 

Age in years, mean ± SD 

(range) 

60.1 ± 9.9 (38-77) 

Educational level 

- Low, n (%) 

- Middle, n (%) 

- High, n (%) 

  

9 (39) 

5 (22) 

9 (39) 



Results 

         QUAL                                                      QUAN 

 

      Recruitment                               Fidelity, dose delivered  

      Dose delivered 

      Dose received satisfaction      Dose received satisfaction 

- Professionals                        -   Patients  

Context                                                  information MTX,  Mean 7.7 (sd 1.3) 

Information 

Schedule 

Only 70% 

 



Result – Fidelity  



Table: Extent to which the care pathway is performed in accordance with the protocol 

Dimension Percentages in patients files (n) 

First consultation   

First consultation – executed by the rheumatologist (in training) 100% (67) 

Informed consent noted 60% (41) 

Provision of information on possible side effects noted 24% (16) 

Rheumatologist wrote an instruction which included the MTX dosing schedule 

for the rheumatology nurse 

15% (10) 

Start dose 10 mg 84% (56) 

Reason divergent start dose noted A 0% (0) 

End dose 20-25 mg  81% (54) 

Reason divergent end dose noted B 39% (5) 

Letter sent to GP  96% (64) 

Second consultation   

Second consultation – executed by the rheumatology nurse  58% (39) 

Time between first and second consultation (1-2 weeks) 52% (35) 

Patient started MTX after second consultation 52% (35) 

Clinical outcomes noted 

 Blood pressure 

 Heart rate 

 Length 

 Weight 

  

57% (38) 

52% (35) 

19% (13) 

24% (16) 

X-ray 81% (54) 

DAS-28 score  54% (36) 

Provision of information on possible side effects noted 61% (41) 

Goal MTX noted 63% (42) 

Third consultation   

Third consultation - executed by the rheumatology nurse 46% (31) 

Time between second and third consultation (>3- <5 weeks) 69% (46) 

Blood results  

 Complete 

 Incomplete  

 No results 

  

79% (53) 

19% (13) 

2% (1) 

Fourth consultation C   

Fourth consultation - executed by the rheumatology nurse 45% (30) 

Time between third and fourth consultation (>3- <5 weeks) 54% (36) 

DAS-28 score 42% (28) 

Blood results 

 Complete  

 Incomplete 

 No results 

 Missing C 

  

75% (50) 

16% (11) 

8% (5) 

1% (1) 

Fifth consultation   

Fifth consultation - executed by the rheumatologist (in training) 90% (60) 

Time between fourth and fifth consultation (>3- <5 weeks) 31% (21) 

Not noted ≠ not done 



Triangulation 

Discussion of results in team session 

• Involvement professionals ok! 

• Discussion if/how to report elements  

• Provides an opportunity for transparancy (schedule) 

• Can help to improve quality 

• N patients too small 

• Resources required 

• Uniformity ? 

 

Agreement on next steps: update, evaluation, consensus, resources, 
small scale pilot , assessing quality improvement 

 

 
Grol R, et al. ISBN: 978-0-470-67338-6 



Conclusion 
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Mixed methods, stevige soep met ballen! 


