Wetenschappelijk
onderzoek
in de eerste lijn
Van onderzoeksvoorstel
naar uitvoer

In Nederland wordt het grootste deel van
de medische klachten door de huisarts
beoordeeld en behandeld. De eerste lijn
biedt hierdoor uitstekende mogelijkheden
om een belangrijke bijdrage te leveren
aan het verbeteren van de Nederlandse
gezondheidszorg.
Om hier optimaal gebruik van te maken
heeft de academische onderzoeksinstelling
Julius Clinical een Primary Care Research
Network (PCRN) opgezet. Dit onderzoeksnetwerk werkt nauw samen met de afdeling
Huisartsgeneeskunde van het Julius Centrum,
UMC Utrecht.
Zou u meer willen leren over de
mogelijkheden van wetenschappelijk
onderzoek in uw praktijk of apotheek?

Dan is de geaccrediteerde e-learning:
‘Wetenschappelijk onderzoek in de eerste
lijn: Van onderzoeksvoorstel naar uitvoer’,
iets voor u.
Deze e-learning is ontwikkeld door Julius
Clinical in samenwerking met het Julius
Centrum (UMC Utrecht), de V&VN en de
KNMP en is bedoeld voor de volgende
doelgroepen:
(Huis)artsen
Praktijkverpleegkundigen
Praktijkondersteuners
Apothekers

Schrijf u in voor deze E-learning
Wetenschappenlijk onderzoek in de eerste
lijn: ‘Van onderzoeksvoorstel naar uitvoer’.

Kunt u beschrijven welke onderdelen
deel uitmaken van de afrondingsfase
van een onderzoek

Aan de hand van een onderzoeksprotocol
doorloopt u de stappen die u zou moeten
nemen om een beslissing te nemen of
deelname aan wetenschappelijk onderzoek
voor u of de praktijk geschikt is.

Kunt u uitleggen tot welke keuze u zou
komen als u gevraagd zou worden deel
te nemen aan een onderzoek

Leerdoelen
Na afronding van deze nascholing:

Inschrijven?

Heeft u inzicht gekregen in uw
persoonlijke drijfveren voor het
deelnemen aan onderzoek
Kunt u benoemen welke partijen
betrokken kunnen zijn bij het uitvoeren
van een onderzoek in uw praktijk of
apotheek

Wilt u zich opgeven om deel te nemen?
Neem dan contact op met het Primary
Care Research Team van Julius Clinical
via: primarycare@juliusclinical.com
Wilt u meer informatie hebben over
deze e-learning? Neem dan contact op
via het bovenstaande e-mail adres.

Heeft u inzicht gekregen in de
voorbereiding en de initiatie van
het onderzoek

Deze e-learning wordt u kosteloos
aangeboden door het Primary Care
Research Netwerk van Julius Clinical.

Kunt u beschrijven wat een selectievisite inhoudt en wat essentiële
documenten zijn

Accreditatie van 3 punten is beschikbaar
voor de volgende instanties:

Kunt u een overzicht geven van de
stappen die onderdeel uitmaken van
de selectie van potentiele deelnemers
en het uitvoeren van een onderzoek

V&VN
KNMP (openbare apothekers)
ABC Cluster 1 van het KNMG

