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Overkoepelen de vragen

Dedding, C., Jurrius, K., Moonen, X.,
Rutjes, L. [Eds.], 2013.
Kinderen en jongeren actief in
wetenschappelijk onderzoek.
Ethiek, methoden en resultaten
van onderzoek met en door
jeugd.
LannooCampus: Houten.
•
Uitgaven van ZonMw,
zie: www.zonmw.nl
Gesneden koek?!
Tips voor jeugdonderzoek
[2011]
•
Andere koek:
Implementatie-ideeën voor
onderzoekers die de zorg voor
jeugd helpen verbeteren [2014]

Wordt er steeds
aangesloten
bij zowel de
mogelijkheden
als bij de
grenzen van
cliënten?

In hoeverre worden zowel
cliënten als onderzoekers
voorbereid op wat
cliëntenparticipatie in dit
onderzoeksproject
betekent?

Vraagwijzer

Overkoepelend e vragen

Dedding, C., Slager,
M. [Eds.], 2013.
De rafels van participatie
in de gezondheidszorg:
Van participerende patiënt naar
participerende omgeving.
Boom Lemma: Den Haag.
•
Egmond, S. van,
Heerings, M., Munnichs, G., 2014
Sterke verhalen uit het ziekenhuis:
Leren van patiëntenervaringen voor
goede zorg. Rathenau Instituut: Den
Haag.
•
Uitgave van ZonMw,
zie: www.zonmw.nl
Een 10 voor
patiëntenparticipatie
[2014]

Wordt er
daadwerkelijk
wat met de
inbreng van
cliënten
gedaan?
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Over het
betrekken
van kinderen
& jongeren

Hoe wordt er zorg
voor gedragen dat
cliënten zich prettig
[blijven] voelen in
het onderzoek?
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Over
betrekken
van
patiënten

Literat uur

Literatu ur

Zoek via zoekmachines voor
wetenschappelijke publicaties
bijvoorbeeld op ‘client
participation’, ‘participatory
research’ of ‘client-driven’

Vra

Wat kan
cliëntenparticipatie
bijdragen aan
dit onderzoeksproject?
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Is er afstemming
met cliënten over
de tijdsplanning?
En over de wijze van
contact gedurende het
onderzoeksproject?

Tijdspad:

Sluit het design aan bij
wat cliënten willen en
kunnen?
•

Onderzoeksdesign:

Hebben cliënten
meegedacht over hoe
zij het best benaderd en
geïnformeerd kunnen
worden?
•

Werving:

In hoeverre
wordt de inbreng
van cliënten
betrokken in het
vormgeven van de
onderzoeksvraag?
•
Wordt de
onderzoeksvraag
inhoudelijk relevant
gevonden door
cliënten?

Hoe kunnen cliënten inhoudelijk
bijdragen aan de onderzoeksfocus?
•
Is er oog en oor voor verschillende
perspectieven en belangen?
•
Wiens ‘probleem’ staat uiteindelijk
centraal?

Is er [samen] afgewogen welke
onderzoeksmethoden voor dit specifieke
onderzoek passend zijn om cliëntenparticipatie
vorm te geven?
•
Welke rollen nemen cliënten aan binnen
de gekozen onderzoeksmethoden?
[zie horizontale participatieladder]
•
In hoeverre hebben cliënten inbreng in het
vormgeven van onderzoeksinstrument?
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Hoe krijgen de rollen van
cliënten vorm tijdens
de dataverzameling?
[zie horizontale
participatieladder]
•
Hoe worden cliënten
als medeonderzoeker
ondersteund gedurende
de dataverzameling?
•
Hoe is de terugkoppeling
tussen cliënten
en onderzoekers
georganiseerd?

Wat betekenen
de indicatoren of
analytische thema’s
voor de betrokken
cliënten?
•
In hoeverre hebben
cliënten aantoonbare
inbreng in de analyse?
•
In hoeverre is de
conclusie herkenbaar
voor cliënten?
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Hoe wordt zichtbaar hoe
cliëntenparticipatie van betekenis is
geweest voor dit onderzoek?
•
Op wat voor wijze zijn cliënten betrokken
bij het presenteren van de resultaten?
•
Zijn er vormen van rapportage die
toegankelijk en relevant zijn voor
cliënten?

'horizontale particpatieladder' van Smit | van der Valk en Wever [2011]

onderzoeksobject • informatieverstrekker • adviseur • beoordelaar • medeonderzoeker • drijvende kracht
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Rollen in onderzoek
Onderzoekscyclus
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Ro llen in onderzoek
Onderzoekscyclus

