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Inclusieve wetenschap: 
omdat iedereen meetelt!



“Zou u deze operatie aanraden aan anderen?”

Veel patiënten gaven de zorg een rapportcijfer 8 of een 9.
Maar ze zouden de operatie toch niet aan anderen aanraden

Of de vragenlijst wordt wel ingevuld maar 
verkeerd begrepen



“Zou u deze operatie aanraden aan anderen?”

Veel patiënten gaven de zorg een rapportcijfer 8 of een 9.
Maar ze zouden de operatie toch niet aan anderen aanraden

Wat bleek uit het testen? “Ik gun natuurlijk niemand dat zij ook ziek worden 
en deze operatie nodig hebben.”

Of de vragenlijst wordt wel ingevuld maar 
verkeerd begrepen



Bijna niemand vulde in veel te piekeren.

Alle jongeren* wisten wat piekeren 
betekende. 

Maar na doorvragen bleken de jongeren 
aan iets anders te denken bij ‘piekeren’, 
namelijk aan: ‘zeuren’, ‘klagen, ‘irritant 
doen’.

*) VMBO Basis/Kader en Praktijkschool. 
Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ) –
validatiestudie TNO/RUG/Pharos

“Pieker je veel?”

Bron foto: mamaliefde.nl



Het terugdringen van grote 
gezondheidsverschillen.

Missie

Pharos – Expertisecentrum Gezondheidsverschillen

Uitgangspunt
Gezondheid en kwaliteit van zorg voor 
iedereen in Nederland.



Dus ook onderzoek 
voor iedereen…
•Niemand uitsluiten
•Respectvol, naar alle 

betrokkenen
•Verantwoordelijkheid voor 

welzijn respondenten bij 
onderzoekers

•Uitkomsten voor iedereen

 Inclusief onderzoek Foto door Dick van Duijn



• in hokjes kan plaatsen; bijv. migratieachtergrond 
benadrukken

• vaak leidt tot verkeerde conclusies; bijv. SQUASH vragenlijst
• een misplaatst gevoel van weten kan meebrengen; who is 

the knower?
• in methodiek kan leiden tot afstandelijkheid waar dat 

ongepast is; ‘epistemic disobedience’
• wij-zij kan versterken; othering
• velen op één hoop kan gooien; gebrek aan intersectionality
• niet neutraal is…!

Doing research on the intersection of ethnicity and old age: Key insights from decolonial frameworks, 
Saloua Berdai Chaouni, Ann Claeys, Jennifer van den Broeke, Liesbeth De Donder. In: Journal of 
Aging Studies, volume 56, maart 2021

Er alert op zijn dat onderzoek…

Onderzoek en ongelijkheid



Begrijpelijkheid: Vragenlijsten zijn begrijpelijk als
mensen met verschillende achtergronden en 
niveaus van gezondheidsvaardigheden de 
belangrijkste boodschappen kunnen begrijpen en 
uitleggen.

Toegankelijkheid: Vragenlijsten zijn toegankelijk
als mensen met verschillende achtergronden en
niveaus van gezondheidsvaardigheden ze kunnen
vinden, openen en geheel kunnen invullen.

INCLUSIEVE VRAGENLIJST



1. Doel vragenlijst en instructies (waarom, wat moet je doen, waar hulp vragen)
2. Het ontwikkelen van begrijpelijke vragen (taalniveau, korte zinnen, geen stellingen, etc.)
3. Antwoordcategorieën (antwoordschaal, invullen onder vraag, eenvoudig woordgebruik, 

alternatieven)
4. Vormgeving van de vragenlijst en de manier van aanbieden (lettertype, opmaak, lengte, 

digitaal/papier, etc)
5. Testen en valideren (testen; begrijpelijkheid en toegankelijkheid, valideren)

Voorwaarden goede vragenlijst



Voorbeeld uit de praktijk 
vragenlijst

“Er staat dat ik dit in 30 minuten 
moet invullen. Hier krijg ik dan 
gelijk stress van, want wat gebeurt 
er als ik het niet haal in  30 
minuten? Valt de vragenlijst dan 
weg of wat gebeurt er dan? En kan 
ik de vragenlijst ook even laten 
liggen of moet het in een keer?”

“Ik vind dit heel 
moeilijk. Ik word er niet 
nerveus van, maar ik 
zou ermee stoppen. Ik 
heb daar geen zin in, 

veels te lastig”. 



Voorbeeld uit de praktijk PREM





NB. De term zorgverlener is aan het begin van de vragenlijst uitgelegd 
en omschreven.



voorbeelden



Sneltest vragenlijsten

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

Alle elementen zijn 
hierin belangrijk en 
maakt de vragenlijst  

begrijpelijk en 
toegankelijk!



Hoe ontwikkel je geschikt materiaal?
(ontwerpeisen, toetsen, testen)



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

Meer informatie -> Links Pharos

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

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


Voor meer vragen, neem gerust contact op!

Jennifer van den Broeke j.vandenbroeke@pharos.nl

Hester van Bommel H.vanbommel@pharos.nl

 030 2349800

Bedankt voor de aandacht! www.pharos.nl
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