CNE werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek en expertgroep
Verpleegkundig Specialisten
16 februari 2016

Vragenlijsten als onderzoeksinstrument
Een vragenlijst is een veelgebruikte onderzoeksmethode om kwaliteit, patiëntenervaringen,
of gezondheidstoestanden te evalueren.
Verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten zullen dit in hun praktijk tegenkomen, of
overwegen zelf een vragenlijst in te zetten voor onderzoek. Omdat vragenlijst onderzoek
niet zo eenvoudig is als het lijkt, lichten diverse sprekers graag de (on)mogelijkheden van
vragenlijsten toe.
Tijdens deze dag zal bijvoorbeeld worden ingegaan op de mogelijkheden voor vraag en
antwoordopties, het belang van goede antwoordcategorieën, het correct gebruiken van
schalen, het gebruik van buitenlandse vragenlijsten, de keuze tussen het werken met een
bestaande vragenlijst of het construeren van een nieuwe lijst.
Verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten en anderen die betrokken zijn bij het
evalueren en meten van zorg zijn van harte welkom.

PROGRAMMA
09.00 – 09.30

Ontvangst met koffie en thee

09.30 – 09.40

Welkomstwoord door dagvoorzitter
Marjolein Snaterse

09.40 – 10.15

Vragenlijsten als onderzoeksinstrument
Marjolein Snaterse, RN, MSc, docent/onderzoeker Hogeschool van
Amsterdam/AMC

10.15 – 11.15

Validiteit en betrouwbaarheid van vragenlijsten
Marije de Lange, MANP, MSc, Verpleegkundig Specialist Cardiothoracale
Chirurgie, St Antoniusziekenhuis, Nieuwegein

11.15 – 11.30

Pauze koffie/thee

11.30 – 12.30

Workshop sessie met bestaande vragenlijsten
Marije de Lange, Mattie Lenzen, Marjolein Snaterse

12.30 – 13.30

Lunch

13.30 – 14.30

Validiteit van een vragenlijst (n.a.v. eigen onderzoek)
Dr. Marie-Louise Luttik, Hanzehogeschool Groningen, eigenaar
Familiezorg, Groningen

14.30 – 15:00

Pauze

15.00 – 16.00

Het gebruik van vragenlijsten in de praktijk
Dr. Mattie Lenzen, Clinical Research Unit Cardiologie, Erasmus MC
Rotterdam

16.00 – 16.30

Plenaire afsluiting+ evaluatie
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DOEL
Verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen, een ieder die meer wil weten over
het doen van vragenlijst onderzoek, bekend maken met vragenlijst onderzoek: hoe het
(niet) moet.

DOELGROEP
Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en diegenen die beroepsmatig
betrokken zijn bij de cardiovasculaire zorg en andere belangstellenden.

DIDACTISCHE WERKWIJZE
Door middel van presentaties van experts wordt kennis over de opzet van, de
betrouwbaarheid, validiteit, voor- en nadelen van vragenlijsten aangeboden.
Tijdens het workshop onderdeel wordt er met behulp van opdrachten geoefend en
wordt de informatie eigen gemaakt.

UREN
5 contacturen

LOCATIE
Cursus- en vergadercentrum Domstad
Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht

KOSTEN
NVHVV Leden
€ 60,-

Niet-leden
€ 120,-

Dit is inclusief 1 jaar lidmaatschap van de NVHVV. U
ontvangt 5x Cordiaal en korting op congressen als
CarVasZ en Venticare.
Gedurende het jaarlidmaatschap betaalt u voor de
overige CNE’s dus het gereduceerde tarief.
Na het inzenden van het elektronisch aanmeldingsformulier ontvangt u automatisch een bevestiging van
ontvangst en een factuur. De deelname is pas definitief na betaling van het cursusgeld. Bij annulering
binnen 5 dagen voor aanvang van de CNE-dag wordt 50% van de kosten doorbelast. Bij afwezigheid
zonder overleg is men het volledige bedrag verschuldigd.

ACCREDITATIE
Accreditatie wordt aangevraagd en bij de NVHVV en VSR (Verpleegkundig
Specialisten Register). De deelnemers ontvangen een bewijs van deelname indien zij
het gehele programma bijgewoond hebben.

INFORMATIE
Voor uitgebreide informatie, inschrijving en routebeschrijving: www.nvhvv.nl – NVHVV
opleidingen. Inschrijving is uitsluitend mogelijk via het elektronische
aanmeldingsformulier (www.nvhvv.nl/scholing/cneopleidingen).

