
Eerste Hulp Bij Onderzoek

Onderzoekers van Lentis en GGZ Drenthe organiseren gezamenlijk
de EHBOz cursus: Eerste Hulp Bij Onderzoek.

Inhoud
Deze basiscursus zal diverse aspecten van wetenschappelijk
onderzoek aan bod laten komen. Cursisten leren hoe zij artikelen
kunnen beoordelen op evidentie, wat direct van belang is voor de
dagelijkse praktijk. Daarnaast behandelt de cursus verschillende
vormen van wetenschappelijk onderzoek, worden termen en
methodologie uitgelegd en krijgen cursisten een korte introductie
in statistiek/SPSS. De cursus kan dienen als basis voor eigen
wetenschappelijk onderzoek.

Voor wie is EHBOz?
De cursus is in de eerste plaats bedoeld voor psychiaters en
klinisch psychologen (in opleiding). Daarnaast kunnen ook andere
geïnteresseerden zich uiteraard opgeven!

Kosten
Deelnamekosten voor werknemers van Lentis en GGZ Drenthe
bedragen €50,- euro. Deelnamekosten voor externe deelnemers
bedragen €1.000,- euro.

Opgeven
U kunt zich opgeven voor de EHBOz cursus door voor 1 februari
2019 een mail te sturen naar research@lentis.nl (Lentis en
externe deelnemers) of research@ggzdrenthe.nl (GGZ Drenthe).
Uw reservering wordt definitief na betaling van de
deelnemerskosten. Let op: het aantal plaatsen is beperkt!

De cursus bestaat uit 10 sessies en gaat van start op 14 februari
2019. Er is gekozen voor een interactieve opzet in een kleine groep,
waarbij cursisten zelf aan de slag gaan met huiswerkopdrachten.
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Programma

14-02-2019 Les 1 Inleiding

14-03-2019 Les 2 Zoeken naar relevante vakliteratuur

11-04-2019 Les 3 Omgaan met relevante vakliteratuur en  
Introductie EBM

09-05-2019 Les 4 Methodologie

13-06-2019 Les 5 Kwalitatief onderzoek

11-07-2019 Les 6 Introductie Statistiek en SPSS

In augustus geen bijeenkomst vanwege de vakantie.

12-09-2019 Les 7 Betrouwbaarheid en validiteit

10-10-2019 Les 8 Beoordelen evidentie

14-11-2019 Les 9 Begrippenkader statistiek

12-12-2019 Les 10 Werken in SPSS en slot

Accreditatie wordt aangevraagd bij NVvP en FGzP.

De bijeenkomsten vinden plaats van 15:00 – 17:00 uur op
het terrein van Dennenoord in Zuidlaren (Lentis).


