
 
 
 
 

                                               BEOORDELINGS CRITERIA ABSTRACTS 

 
 
 
 

Abstracts worden beoordeeld op 5 onderdelen, elk met een 5-punts score: 1 = zeer slecht; 5 = excellent 
 
 
Originaliteit/Innovativiteit  

Beoordeling of het onderzoek bijdraagt tot de uitbreiding van het geheel aan kennis 
Scores:  
1. presenteert een zeer basiskennis, die al in de handboeken wordt beschreven  

2. presenteert een onderzoeksvraag die goed wordt gedekt door literatuur 

3. presenteert een kopie van onderzoek dat momenteel is beschreven 

4. presenteert onderzoek dat eerder is beschreven, maar met relevante wijzigingen in het ontwerp 

5. presenteert een originele onderzoeksvraag of -aanpak  

 

 

Methode 

Beoordeling of de werkwijzen goed beschreven zijn (d.w.z. replicatie mogelijk zou maken) en geldig zijn om de onderzoeksvraag die 
wordt bestudeerd te beantwoorden. (speciale aandacht voor patiëntenpopulatie en statistieken (of analyseprocedure in geval van 
kwalitatieve studies) 
Scores:  
1. de methode is niet of niet goed beschreven 

2. de methode is slecht beschreven of niet erg passend  

3. de methode is slechts gedeeltelijk beschreven of geldig 

4. de beschrijving van de methode is bijna voltooid en lijkt geldig 

5. de methode-beschrijving maakt replicatie mogelijk en is zeker geldig 
 
 
Resultaten (indien van toepassing)  

Beoordeling of de resultaten goed zijn omschreven.  
Scores:  
1. de resultaten zijn niet of niet goed beschreven 

2. de resultaten zijn slecht beschreven of niet erg passend  

3. de resultaten zijn slechts gedeeltelijk beschreven of geldig in relatie tot de onderzoeksvraag 

4. de resultaten zijn bijna compleet, met ondersteunende kwantitatieve of kwalitatieve gegevens  

5. de resultaten zijn goed in balans en beschreven, zeker geldige en correcte kwantitatieve of kwalitatieve gegevens 

 
 
Conclusies  

Beoordeling of de conclusies van het onderzoek serieus moeten worden genomen 
Scores:  
1. Er wordt geen duidelijke conclusie getrokken of de conclusie wordt niet ondersteund door het onderzoek 

2. De conclusie is een nogal wenselijke interpretatie van het onderzoek 

3. De conclusie bevat een ongegronde generalisatie 

4. De conclusie is grofweg geldig, maar heeft meer nuance nodig 

5. De conclusie is evenwichtig en wordt ondersteund door de studie 

 

 

Algemene indruk 

Scores:  
1. Het abstract is ongeschikt / irrelevant om op het congres te worden gepresenteerd 
2. Het abstract is redelijk relevant / gekwalificeerd om te worden gepresenteerd op een poster op het congres 
3. Het abstract is relevant / gekwalificeerd om te worden gepresenteerd als een posterpresentatie 
4. Het abstract is redelijk relevant / gekwalificeerd als een mondelinge presentatie op het congres 
5 Het abstract is zeer relevant / gekwalificeerd om op het congres als een mondelinge presentatie te worden gepresenteerd 
 
Uiteindelijke selectie: 
- Eén bijdrage als presenterende auteur 

- Variatie in thema's: geen oververtegenwoordiging van een bepaald onderwerp 

- Variatie in instituten / nationale dekking 

- Variatie in disciplines 

 

Algemeen: 
- Studies worden niet toegewezen aan beoordelaars met belangenconflicten (bijvoorbeeld directe collega) 


