
 

 
Vooraankondiging Symposium ‘Mixed Methods. A State of 
the Art.’  
 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
 
Graag attenderen wij u op het jaarlijks symposium dat het Netwerk Kwalitatief Onderzoek 
AMC op 28 november a.s. organiseert. Dit jaar zal het symposium plaatsvinden in De Balie 
met als onderwerp ‘mixed methods’, de combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve 
onderzoeksmethoden in één onderzoeksproject. Voor meer informatie verwijzen wij u naar 
het bijgevoegde programma. Indien u interesse heeft, kunt u zich voorlopig aanmelden door 
een email te verzenden naar symposiummixedmethods@amc.nl. Wij sturen u dan tijdig een 
aanmeldingsformulier toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Namens het Netwerk Kwalitatief Onderzoek AMC 
 
Dr. Thomas Plochg 
Drs. Charlotte Vissenberg  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Symposium ‘Mixed Methods. A State of the Art’ 
 
Datum:   vrijdag 28 november 2008 
Tijd:   13.00-18.00 uur  
Locatie:   De Balie (Leidseplein) 

Kleine-Gartmanplantsoen 10 
1017 RR Amsterdam 

Organisatie:   Netwerk Kwalitatief Onderzoek AMC 
Contact:  symposiummixedmethods@amc.nl 

 
Programma  
 
� Inloop met koffie/ thee  

12.30-13.00 uur  
 
 

� Opening 
Dr. Myra van Zwieten (dagvoorzitter) 
13.00 – 13.05 uur  
 
 

� Blok 1 Inleiding  
In het eerste blok zullen de sprekers ingaan op de achtergrond, redenen en relevantie 
van mixed methods designs (de combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve 
onderzoeksmethoden in één onderzoeksproject) in het Nederlandse 
gezondheidszorgonderzoek. Bedoeling is om een overzicht te geven van de huidige 
stand van zaken. 

 
Dr. T. (Thomas) Plochg, Afdeling Sociale Geneeskunde AMC 
13.05 - 13.25 uur 
 
Prof. dr. Roland Bal, iBMG, Erasmus Medisch Centrum Rotterdam 
13.30 - 14.15 uur 
 
 

� Blok 2 Voorbeelden van mixed methods studies uit de Nederlandse praktijk 
In het tweede blok worden praktijkvoorbeelden gegeven door onderzoekers te laten 
vertellen over hun eigen mixed methods studies. 

 
Drs. Barbara Fienieg, afdeling Sociale Geneeskunde AMC/UvA, doet een onderzoek 
naar de participatie van allochtonen in gezondheidsbevordering. 
14.20 – 14.40 uur 
 
Koffie/theepauze  

14.40 -15.00 uur 
 



Dr. Wilma Scholte op Reimer, Lector Nursing Studies HvA, was projectleider van de 
EDISSE studie, een evaluatie van stroke services in Nederland. 
15.00 -15.20 uur  
 
Drs. Yvonne Janssen, iBMG Erasmus Medisch Centrum Rotterdam, voert momenteel 
een etnografische studie uit als onderdeel van een RCT. 
15.25 – 15.45 uur  
 

  
� Blok 3 Reflectie  
 

Prof. dr. Carol Tishelman, hoogleraar aan het Karolinska Institutet, Department of 
Learning, Informatics, Management and Ethics (LIME), at the Medical Management 
Center, with an affiliation with the Palliative Research Section of the R&D unit of 
Stockholms Sjukhem Foundation, Sweden’s largest palliative care facility, heeft veel 
ervaring met het uitvoeren van mixed methods studies. Zij zal haar ervaringen delen en 
meer het internationale perspectief schetsen. 
15.45 – 16.40 uur 

 
Dr. Onyebuchi Arah, afdeling Sociale Geneeskunde AMC, zal zijn reflectie geven op het 
combineren van kwalitatief en kwantitatief onderzoek en vanuit zijn perspectief de 
belangrijkste methodologische issues aan de orde stellen.  
16.45 – 17.15 uur 
 
 

� Borrel 
Einde 18.00 uur 

 


