EHBOZ CURSUS
WIJZIGING!
In verband met de nieuwe coronamaatregelen is de opzet
van de EBHOz cursus van januari-februari 2022 iets
gewijzigd. De cursus wordt in principe online gegeven.

Als die situatie het toelaat dan wordt er alsnog een hybride
vorm aangeboden, waarbij deelnemers zelf kiezen of ze de
cursus online of fysiek willen volgen.

Eerste Hulp Bij Onderzoek
Onderzoekers van Lentis en GGZ Drenthe organiseren gezamenlijk de EHBOz
cursus: Eerste Hulp Bij Onderzoek. Nu met een nieuwe opzet!
Inhoud
Deze basiscursus is opgedeeld in twee delen: onderzoek lezen en onderzoek
doen. In het onderdeel ‘onderzoek lezen’ leren cursisten hoe zij
wetenschappelijke artikelen kunnen vinden en beoordelen op evidentie, wat
van belang is voor de dagelijkse praktijk.
In het onderdeel ‘onderzoek doen’ behandelen we de verschillende vormen
van wetenschappelijk onderzoek, worden diverse belangrijke termen en
methoden uitgelegd en krijgen cursisten een korte introductie in het zelf
doen van statistische analyses in SPSS.

Deze cursus bestaat uit 5 modules die elk een dag duren. De cursus wordt
gegeven op vijf achtereenvolgende maandagen en gaat van start op
maandag 17 januari 2022. Er is gekozen voor een interactieve opzet in iedere
module, waarbij een theoretische uitleg door docenten wordt gevolgd door
praktische werkopdrachten waarmee de cursisten zelf aan de slag gaan.
Voor wie is EHBOz?
Het eerste deel van de cursus is geschikt voor iedereen die werkzaam is in de
klinische praktijk van de GGZ. Het tweede deel van de cursus is met name
gericht op psychiaters, klinisch psychologen en verpleegkundig specialisten
(in opleiding) die zelf met onderzoek bezig zullen gaan. Al is iedereen
uiteraard welkom om zich voor de cursus op te geven!
Kosten
Deelnamekosten voor de hele cursus bedragen €400,- euro voor
werknemers van Lentis en GGZ Drenthe en €1.000,- euro voor externe
deelnemers. Kosten voor alleen EHBOz deel 1 ‘onderzoek lezen’ bedragen
€150,- voor interne en €350,- euro voor externe cursisten.

Opgeven
U kunt zich opgeven voor de hele EHBOz cursus of alleen het onderdeel
‘onderzoek lezen’ door voor 10 januari 2022 een mail te sturen naar
research@lentis.nl (Lentis en externe
deelnemers) of naar
research@ggzdrenthe.nl (GGZ Drenthe). Uw reservering wordt definitief na
betaling van de deelnemerskosten. Let op: het aantal plaatsen is beperkt!

PROGRAMMA
De cursus vindt plaats op vijf achtereenvolgende maandagen in week 3 t/m
week 7 in 2022. Je kunt deelnemen aan de hele cursus of alleen aan deel 1.
Het wordt zeer afgeraden om alleen deel 2 te volgen zonder de kennis uit deel 1.

Deel 1: EHBOz – onderzoek lezen
17-01-2022

Module 1

Het zoeken van en omgaan met
vakliteratuur

24-01-2022

Module 2

Het beoordelen van evidentie
en evidence-based medicine

Deel 2: EHBOz – onderzoek doen
31-01-2022

Module 3

Methodologie: kwantitatief en
kwalitatief onderzoek doen

07-02-2022

Module 4

Betrouwbaarheid, validiteit en
begrippen uit de statistiek

14-02-2022

Module 5

Introductie en werken met SPSS

Accreditatie toegekend door NVvP (26 punten) en Verpleegkundig
Specialisten Register (25 punten), of 5 punten per module.
Accreditatie aanvraag bij FGzP loopt.
De bijeenkomsten vinden online plaats van 9:30 – 17:00 uur via Teams.
Hiervoor ontvangen deelnemers van tevoren een link.
Indien de coronamaatregelen een hybride vorm toelaten, wordt later
bekendgemaakt op welke locatie de cursus fysiek kan worden gevolgd.

