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Keynote:  

 
40 jaar kwalitatief onderzoek naar gezondheid in Nederland 

Hennie Boeije en AnneLoes van Staa 
 

 Sessies Ronde 1:  
A: Kwalitatief onderzoek naar gezondheid 

 
Moderator: dr. Hennie Boeije 

B: Interculturele aspecten van kwalitatief 
onderzoek naar gezondheid 

Moderator: dr. AnneLoes van Staa 

C: Kwalitatieve methoden in onderzoek 
naar gezondheid 

Moderator: prof.dr. Fred Wester 
Klop et al.: Behandelsatisfactie bij 

longkanker patienten en hun behandelaars 
Alkirawan/de Boer: Perspectieven van 

Syrische vluchtelingen op voorschrijfbeleid 
huisartsen 

Mekelenkamp et al.: Het 
professionaliseren van kwalitatief 

onderzoek in een universitair medisch 
centrum 

De Veth/Janssen: De Patient Journey als 
instrument voor samenwerking in de 

gezondheidszorg 

Osinga et al.:  Cross-culturele percepties 
en ervaringen rond vaderabsentie en 

gezondheid 

Mulder: Gezonde leefstijl door 
Introspective Design Thinking 

Bouma et al.: Toepassing van 
leefstijlinterventies bij artrose: 

focusgroepen met zorgprofessionals 

Lescure et al.: Communicatie rond 
antibiotica door huisartsen en apothekers 

bij patienten met een migratie 
achtergrond 

Van Ee et al.: Ruimte voor het gesprek: 
ervaringen van oudere mannen met 

prostaatkanker 

 Sessies Ronde 2:  
D: Mixed methods onderzoek naar 

gezondheid 
Moderator: prof.dr.  Fred Wester 

E: Kwalitatief onderzoek naar gezondheid 
op de werkvloer 

Moderator: dr. AnneLoes van Staa 

F: Benutting van kwalitatief onderzoek 
naar gezondheid 

Moderator: dr. Hennie Boeije 
Lauwers et al.: De urbane omgeving en 

mentale gezondheid: het NAMED project 
Bijnsdorp et al.: Relevante factoren bij het 
combineren van werk en mantelzorg voor 

een naaste 

Mourits et al.: De rol van de fysieke 
leefomgeving bij ervaren gezondheid 

VanderLinden: Effect van een 
leefstijlprogramma op slaap en 

gezondheid van ouderen 

Bootsma et al.: Belichaamde 
patiëntervaringen bij chronische kanker-

gerelateerde vermoeidheid 

Murray-Carlsson et al.: Integratie in plaats 
van interventie: Gezondheidsonderzoek 
vanuit een praxiografische benadering 

 Bussmann en Van Vliet: Samenwerken aan 
vitaliteit. In dialoog over vitaliteit van 

verpleegkundigen 50+ 

Kromme: Dilemma’s bij het samen leren 
veranderen in participatief 

leefstijlonderzoek 



 


