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Het artikel van Verhulst en Lamberts beoogt een empirische vergelijking uit te
voeren van twee belangrijke methoden van kwalitatieve dataverzameling in een
praktijkonderzoek, te weten: het diepte-interview en de focusgroep. De vergelij‐
king richt zich zowel op de aard en inhoud van de te verkrijgen informatie als‐
mede op de ‘hoeveelheid’ informatie. Als zodanig is deze onderzoeksvraag als
wezenlijk origineel te beschouwen, in de zin dat een dergelijke, strikt empirische
vergelijking niet, of niet vaak, eerder werd onderzocht en gerapporteerd.
Op basis van hun vergelijkende analyse komen de beide auteurs tot ‘[e]en aantal
besluiten met betrekking tot de toegevoegde waarde van beide methoden [die] in
deze specifieke onderzoeksetting werden geformuleerd’.
Deze besluiten behelzen het volgende:
– Het gebruik van het diepte-interview leidt tot het vinden van meer informa‐
tie-eenheden. De auteurs spreken in dit verband van een ‘diepgaande toelich‐
ting door de respondent’. Bovendien verschaft het diepte-interview persoon‐
lijke en gedetailleerde informatie.
– De focusgroep leidt tot meer inhoudelijke bespreking en beoordeling van deze
informatie-eenheden. Gesproken wordt over een ‘verruiming’ van de discus‐
sie en het ontsluiten van aanvullende en minder voor de hand liggende infor‐
matie.
Zowel de gevolgde onderzoeksaanpak als de geformuleerde uitkomsten nopen tot
een nadere beschouwing.
Onderzoeksmethodologie
Uit de beschrijving die de auteurs geven van het onderzoek wordt duidelijk dat
het primaire doel van het onderzoek inhoudelijk gericht was. Het ging om een
‘toetsing van het belang van de factoren (competenties) met betrekking tot een
“kwaliteitsvolle praktijkvoering” voor de Vlaamse zelfstandige diëtist’. De vergelij‐
king van de twee methoden van kwalitatieve dataverzameling lijkt een secundair
doel te zijn geweest. Als zodanig is hier natuurlijk niets op aan te merken. Maar
het lijkt wel tot gevolg te hebben gehad dat de onderzoeksmethodologie voor dit
tweede doel, de gerapporteerde methodevergelijking, hieronder heeft geleden. De
volgende kritische noten kunnen in dit verband worden geplaatst.
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De vergelijking van de beide methoden is, empirisch gezien, gebaseerd op slechts
één respondent, die tijdens het diepte-interview is ondervraagd, en van wie de
antwoorden tijdens zijn deelname aan de focusgroep nader werden geanalyseerd.
Normaliter vergt een stabiele schatting van kwalitatieve informatie in een derge‐
lijk geval een groep van minimaal 5-7 respondenten die ieder individueel worden
geïnterviewd, én als groep worden geanalyseerd. Hetzelfde geldt voor het aantal
te houden focusgroepen. Bij een vergelijking in de analyse moet bovendien reke‐
ning worden gehouden met het gelijktijdig voorkomen van twee bronnen van
onnauwkeurigheid, namelijk die tijdens het diepte-interview en die tijdens de
focusgroep. Een minimale groepsgrootte voor de diepte-interviews van 12 ligt
dan meer voor de hand.
In de analyse worden getalsmatige vergelijkingen uitgevoerd waar het gaat om
aantallen indicatoren. Getallen zijn echter niet gedefinieerd in kwalitatief onder‐
zoek, het gaat om (betekenisvolle) patronen. Worden toch getallen gebruikt om
tot conclusies te komen, dan zijn deze conclusies niet valide of niet interpreteer‐
baar. Als de onderzoekers zouden claimen dat dit onderzoek moet worden opge‐
vat als een kwantitatief onderzoek, dan hebben de uitkomsten niet de gewenste
statistische eigenschappen (N = 1, geen statistische toetsen, onjuist steekproef‐
ontwerp).
In de vergelijking van de resultaten van de ondervraagde respondent kunnen
geheugeneffecten optreden, of meer algemeen: leereffecten. Ook na twee maan‐
den kan de ervaring van het eerder gehouden diepte-interview nog sporen hebben
achtergelaten bij deze respondent. Indien dit het geval is, dan is de gemaakte ver‐
gelijking ook om deze reden niet zuiver. Er is dan sprake van een structurele
vertekening in de uitkomsten. Normaliter zou een onderzoeksontwerp worden
gehanteerd waarbij de volgordes van de twee metingen per respondent systema‐
tisch zouden worden gevarieerd, om daarmee een mogelijke vertekening (bias) te
neutraliseren in de empirische vergelijking van de kwalitatieve uitkomsten.
Het gebruik van de term ‘besluiten’ creëert een zekere versluiering van hetgeen de
auteurs nu werkelijk wensen te betogen. Gaat het hier om een conclusie, een
empirisch onderbouwd antwoord op een onderzoeksvraag, of suggereert de term
dat de uitkomsten als indicatief moeten worden opgevat, als het ware richting‐
gevend voor mogelijk vervolgonderzoek?
Hetzelfde geldt voor de frase: ‘Aan de hand van een concreet voorbeeld uit een
praktijkgericht onderzoeksproject wil voorliggend artikel deze verschillen tussen
beide methoden aftoetsen.’ Het woord ‘aftoetsen’ maakt geen onderdeel uit van
het wetenschappelijk jargon. Het woord ‘toetsen’ laat in het midden welke vorm
van toetsing is bedoeld.
Niettegenstaande de kritische toon van deze bemerkingen zijn er ook positieve
noten te plaatsen bij dit artikel. De onderzoekers hebben in hun onderzoek meer‐
dere aspecten betrokken. Het gaat om de volgende aspecten:
– breedte: de hoeveelheid factoren;
– diepte: de elaboratie en detaillering van de factoren;
– vertekening (bias): neutrale versus persoonlijk-sensitieve factoren;
– het relatieve belang van de factoren;
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–

het onderscheid tussen eliciteren en toetsen (inhoudelijk beoordelen): beide zijn
noodzakelijk, en wel in deze volgorde.

In een onderzoeksopzet die de eerdergenoemde methodologische bezwaren
adresseert, zijn alle door de auteurs genoemde aspecten van belang, en dat is
waardevol.
Conceptuele informatiekarakteristieken en methoden van kwalitatieve
dataverzameling
Het diepte-interview is al eerder vergeleken met de focusgroep (Groenland,
2007). Daar wordt gesteld dat de keuze van de methode van dataverzameling
moet berusten op een analyse van het type informatie dat de onderzoeker uitein‐
delijk nodig heeft om kennis en inzichten te verkrijgen over het onderwerp van
het onderzoek. Groenland stelt:
‘Gaat het om kennis en inzichten die verwijzen naar de binnenwereld van een
individu, en de affectieve en cognitieve processen die daar plaatsvinden, dan
ligt de keuze voor het diepte-interview in de rede. In een dergelijk interview
staan individuele, soms idiosyncratische belevingsstructuren centraal.’
Conceptuele informatiekarakteristieken zoals de bovenstaande sluiten daarmee
aan bij de uitvoeringskarakteristieken van het diepte-interview.
En anderzijds:
‘Focusgroepen daarentegen stellen de meer collectieve belevingen centraal.
Het gaat hierbij om beelden, afkomstig uit de belevingswereld van meerdere
individuen die zoveel raakvlakken met elkaar hebben dat ze tijdens een sessie
in de vorm van een focusgroep wederzijds door de deelnemers worden her‐
kend. Aldus is er een basis voor de uitwisseling van groepsbeelden en geza‐
menlijk beleefde emoties en cognities.’ (Groenland, 2007)
Conceptuele informatiekarakteristieken zoals hier genoemd, hebben de morfolo‐
gie die past bij de dynamische karakteristieken van de focusgroep.
Een directe, empirische vergelijking van typen informatie die kunnen worden
gegenereerd door de focusgroep respectievelijk het diepte-interview ligt daarom
minder voor de hand. Het gaat hier kennelijk om ongelijksoortige grootheden, er
is geen gemeenschappelijke noemer om een dergelijke vergelijking aan te gaan.
Beter is het om voor beide typen informatie apart empirisch te bepalen of, en hoe,
er aansluiting is tussen het benodigde type informatie – het geheel van de beno‐
digde conceptuele informatiekarakteristieken – enerzijds en het vermogen om
deze informatiestructuur te genereren door middel van de focusgroep, respectie‐
velijk het diepte-interview anderzijds.
Los van het bovenstaande kan worden gezegd dat het besproken artikel de functi‐
onaliteiten van het diepte-interview versus de focusgroep beschouwt met betrek‐
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king tot het inventariseren van alle factoren (breedte), het diepgaand inhoudelijk
bevragen van alle factoren (diepte), het signaleren van mogelijke biases, het reke‐
ning houden met mogelijke sensitiviteit van factoren, en het bepalen van het rela‐
tieve belang van de factoren. In dat opzicht is het artikel geslaagd te noemen.
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