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Format nulmeting 
 

Waarom meten? 
Meten is weten! Door te meten krijg je antwoord op de vraag of de geïmplementeerde 

verandering(en), voortkomend vanuit het project ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Oftewel, 

het in kaart brengen en/of objectiveerbaar maken van het verschil tussen de huidige-/beginsituatie 

en het gewenste resultaat. De resultaten die uit de metingen voortkomen geven je handvaten om 

tijdens en zelfs na het project bij te sturen. 

De nulmeting 

Een nulmeting is een methode om de beginsituatie (de probleemstelling) te onderbouwen met 

meetgegevens. Je analyseert de situatie voordat de projectveranderingen hebben plaatsgevonden.  

 

Hoe ga je meten? 
In het projectplan zijn de beoogde resultaten vastgelegd. Aan de hand van die resultaten kunnen de 

meetbare elementen (een meetbaar element dat kan variëren en veranderen, bijvoorbeeld 

doorlooptijd) gedistilleerd worden. Met andere woorden concretiseer wat je gaat meten. Met die 

meetbare elementen en overige determinanten (factoren die het ontstaan van iets bepalen), zie 

kopje toepasbaarheid, ga je bepalen welk meetinstrument(-en) je gaat gebruiken.  

 

A. Voorbeelden van meetinstrumenten 
Kwantitatieve meetinstrumenten  

Kwantitatief onderzoek probeert harde feiten te achterhalen. De resultaten worden uitgedrukt in 

cijfers. 

▪ Vragenlijst (gesloten, meetbare vragen) 

▪ Enquête 

▪ Telefonisch onderzoek (gesloten meetbare vragen) 

▪ Steekproef 

▪ Dossieronderzoek 

▪ Dataverzameling vanuit registratiegegevens (bijvoorbeeld vanuit en elektronisch 

patiëntendossier of indicatoren) 

Kwalitatieve meetinstrumenten 

Kwalitatief onderzoek verzamelt meer beschrijvende informatie dan meetbare informatie en richt 

zich op interpretaties, ervaringen en betekenis. Kwalitatieve resultaten worden meestal 

weergegeven in woorden, geven dieper inzicht, maar zijn moeilijker te analyseren. 

▪ Interview 

▪ Focusgroepgesprek 

▪ Bronnen-/literatuuronderzoek 

▪ Observatie 

▪ Diverse analyses 
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B. Toepasbaarheid meetinstrumenten 
Om het juiste meetinstrument toe te passen, moet het voldoen aan een aantal criteria. Stel jezelf de 

volgende vragen: 

➢ Kan ik het meetinstrument inzetten bij de onderzoekspopulatie (patiënt, cliënt, collega’s, 

naasten)? Is het geschikt voor die onderzoekspopulatie? 

➢ Wordt er daadwerkelijk gemeten wat gemeten moet worden (validiteit)? Of te wel is de 

validiteit voldoende?  

➢ Kunnen herhaalde metingen met hetzelfde meetinstrument vergelijkbare resultaten 

opleveren? Is het meetinstrument betrouwbaar? 

➢ Kan het meetinstrument op een relatief eenvoudige wijze afgenomen worden?  

Tips: 

1. Het heeft de voorkeur om, indien mogelijk, gebruik te maken van kwantitatieve 

meetinstrumenten. Kwalitatieve meetinstrumenten dienen weer verder geanalyseerd te worden 

en is daardoor erg tijdrovend; 

2. Gebruik zoveel mogelijk valide meetinstrumenten*; 

3. Meet alleen wat je wil weten; 

4. Houd de nulmeting kort, bij voorkeur een meting dat binnen een uur uitgevoerd kan worden. 

Communicatie 

Voordat je gaat starten met de nulmeting is het essentieel dat alle betrokkenen geïnformeerd 

worden. Dit kan, afhankelijk van de onderzoekspopulatie, mondeling, via whatsapp, een nieuwsbrief 

of middels een bericht op jullie intranet. Geef onder andere aan wat de reden is van bijvoorbeeld de 

vragenlijst, voor wie het bedoeld is, hoeveel tijd het in beslag neemt en wat er met de resultaten 

gedaan gaan worden. Je vermijdt hiermee onrust en schept begrip, duidelijkheid en bereidheid.  

Vergeet vooral niet om, wanneer er cliënten/patiënten bij betrokken zijn, een informed consent te 

laten tekenen. Een informed consent houdt in dat de cliënten/patiënten op de hoogte zijn van het 

onderzoek, instemmen met deelname en zich realiseren dat ze op elk moment zonder opgave van 

reden kunnen stoppen.  

En dan…. 
Gaan starten met de nulmeting. Succes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

* www.meetinstrumentenindezorg.nl  
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Invulformat nulmeting Knowledge Brokernetwerk 2020 (versie 1.2) 

Zie bijlage voor toelichting per onderdeel. 

 

Titelblad 

Titel project (kort)      :  

 

Contactpersoon + - gegevens (emailadres + evt. tel.nr.)  : 

 

Start- en einddatum nulmeting     : 

 

Looptijd nulmeting      : 

 

 

A. Beschrijf de meetbare elementen in relatie tot de resultaten 

 

MEETBARE ELEMENT OMSCHRIJVING BEOOGDE ELEMENT 

Bijvoorbeeld: 
Gemiddelde ligduur CVA patiënt 
op afdeling x 

 
Afname van gemiddelde ligduur  CVA patiënt op afdeling x 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 
 

B. Geef aan per element welk meetinstrument gebruikt gaat worden 

MEETBARE ELEMENT MEETINSTRUMENT 

Bijvoorbeeld: 
Gemiddelde ligduur CVA patiënt 

 

Dataverzameling vanuit CVA registratiegegevens ziekenhuis 

(kwantitatief) 
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C. Wie is erbij betrokken en welke rol heeft de betrokkene 

WIE  WELKE ROL 

Bijvoorbeeld: 
Projectmedewerker 1 

 
Dataverzameling vanuit registratiebestand 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

 

D. Planning nulmeting 
 

DATUM/DEADLINE 

(WANNEER) 

WELKE ACTIVITEITEN WIE 
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Stappenplan nulmeting 
 

Stap 1: 

Concretiseer wat je wilt meten aan de hand van de opgestelde 

resultaten. Zorg ervoor dat de elementen die je meet reproduceerbaar 

zijn en opnieuw gebruikt kunnen worden om de resultaten van je project 

te meten. 

Stap 2: 

Bepaal de wijze waarop je die elementen gaat meten. Dit kan met een 

kwantitatief meetinstrument of met een kwalitatief meetinstrument. 

Ook voor een nulmeting geldt dat er een planning gemaakt moet worden. 

Houd de nulmeting kort, bij voorkeur binnen een uur uitvoerbaar. 

Stap 3: 

Communiceer naar de betrokkenen wat het doel en hun rol is, de 

verwachting daarbij en hoe het uitgevoerd gaat worden. 

Stap 4: 

Alle puntjes zijn op de i gezet, tijd om de nulmeting uit te voeren! 

Stap 5: 

Verwerk de resultaten van je nulmeting op een overzichtelijke manier. 

Mogelijk moet je, na het verwerken van de resultaten van de nulmeting, 

concluderen dat de gewenste resultaten van het project aangepast 

moeten worden. Ook kunnen de resultaten die uit de nulmeting 

voortkomen je handvaten geven om tijdens het project bij te sturen. Bij 

verandering, geef duidelijk aan wat er verandert en de reden daarvan. 

Stap 6: 

Middels de nulmeting heb je een beeld gekregen van de huidige-

/beginsituatie. Herhaal aan het einde van je project de (effect-)meting  

zodat je de resultaten kan vergelijken.  

 

Succes met je project!  

 

 

Stap 1.
Concretiseer wat je wilt meten 
en bepaal de meetinstumenten

Stap 2.

Omschrijf de nulmeting

Stap 3.
Communicatie naar  

betrokkenen

Stap 4.
Voer de nulmeting uit

Stap 5.
Verwerk de gegevens en pas 
eventueel je doelstelling aan

Stap 6.
Start project


