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Literatuuronderzoek

Dataverzameling en logistiek

Kwantitatieve analyse

Kwalitatief onderzoek

Advies en ondersteuning bij
literatuuronderzoek:

Advies en ondersteuning bij het
verzamelen van kwantitatieve
onderzoeksdata:

Advies en ondersteuning bij de
verschillende fases van de analyse
van kwantitatieve data:

Advies en ondersteuning bij het verzamelen
en analyseren van kwalitatieve
onderzoeksdata:

Opstellen van een search op basis
van de onderzoeksvraag/-vragen
Runnen van een search in diverse
zoeksystemen
Importeren van referenties en
deze ontdubbelen in Endnote
Opzoeken/opvragen van Full text
artikelen
Beoordelen van TiAB en full text
evt. met behulp van Rayyan
Data-extractie
Meeschrijven aan
wetenschappelijke artikelen
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Werving (privacy-richtlijnen)
Informatiebrief en informed consent
Logistieke database
Methode van uitzetten van de
vragenlijst (Teleform, Limesurvey of
webformulieren)
Vragenlijstontwerp (papier of digitaal)
Dossieronderzoek via
informatiesystemen (bv HIS)
Versturen van vragenlijsten
Codeboek
Inrichten databestand (SPSS/Access)
Koppeling databestanden (SQL)
Importeren data
Dataopslag/-archivering
Rapportage
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Importeren van data in een
databestand
Inrichten databestand
(SPSS/SAS/R/Access)
Opstellen van een Codeboek
Opstellen van een analyseplan
Datacleaning
Datatransformatie
Koppeling tussen databestanden
Rapportage
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Werving (privacy-richtlijnen)
Informatiebrief en informed consent
Opstellen van een interviewguide
Afnemen van interviews
Ondersteunen focusgroepinterviews
Observaties
Coderen en analyseren in Atlas.ti
Meeschrijven met artikelen/rapportages

De analyse wordt uitgevoerd op basis
van het analyseplan en er wordt
eventueel samengewerkt met
statistici.
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