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Multiple	case	study	design	
Jos	Dobber,	Hoofddocent	en	onderzoeker	aan	de	verpleegkunde-opleidingen	van	de	
Hogeschool	van	Amsterdam	
	
Bij	een	multiple	case	study	(MCS)	wordt	een	reeks	cases	vanuit	dezelfde	onderzoeksvraag	op	
een	systematische	manier	geanalyseerd	om	zo	de	onderzoeksvraag	te	beantwoorden.	De	
MCS	is	een	kwalitatieve	onderzoeksmethode,	dus	ook	de	onderzoeksvraag	is	van	
kwalitatieve	aard.	Het	doel	van	een	MCS	is	om	tot	een	beter	begrip	te	komen	van	een	
bepaald	proces	of	een	bepaald	fenomeen.	De	onderzoeker	wil	weten	hoe	het	proces	of	het	
fenomeen	‘werkt’	of	‘functioneert’	in	verschillende	situaties.	Voorbeelden	van	processen	en	
fenomenen	zijn	‘het	op	de	informatiebehoefte	van	de	patiënt	afgestemd	voorlichting	geven’,	
en	‘rivaliteit	tussen	verschillende	zorgdisciplines’.	Cases	bestaan	uit	verschillende	
zorgpraktijken	waarin	het	proces	of	fenomeen	voorkomt.	Afhankelijk	van	de	
onderzoeksvraag	kunnen	de	cases	klein	of	groot	en	complex	of	minder	complex	zijn.	Via	de	
drie	fases	van	MCS	werkt	de	onderzoeker	toe	naar	uitspraken	over	de	onderzoeksvraag,	die	
voor	de	cases	als	geheel	gelden.	Dit	zijn	geen	statistische	uitspraken,	maar	uitspraken	die	
bijdragen	aan	een	dieper	of	beter	begrip	van	(de	werking	van)	het	proces	of	het	fenomeen.	
De	MCS	is	uitgebreid	beschreven	in	het	handboek	van	Stake.1	Een	voorbeeld	van	een	
multiple	case	study	is	de	studie	van	Dobber	e.a.2	naar	de	werking	van	motiverende	
gespreksvoering	bij	patiënten	met	een	cardiovasculaire	aandoening,	die	proberen	te	
stoppen	met	roken.	
	
Belangrijke	kenmerken	van	een	multiple	case	study	
Om	te	bepalen	of	een	MCS	goed	genoeg	uitgevoerd	is	om	in	de	beroepspraktijk	te	
gebruiken,	moeten	in	ieder	geval	de	volgende	kenmerken	gecontroleerd	worden.	
1.	Fasering,		
fase	1:	afzonderlijke	cases.	De	onderzoeker	analyseert	eerst	alle	cases	afzonderlijk.	Daarbij	
worden	vooraf	worksheets	geconstrueerd,	die	bij	elke	casus	gebruikt	worden.	De	
worksheets	bestaan	uit	thema’s	met	invulvragen	of	aandachtspunten.	Bij	het	analyseren	van	
de	casus	maakt	de	onderzoeker	aantekeningen	in	de	worksheets.	Een	voorbeeld	van	zo’n	
vraag	in	het	onderzoek	van	Dobber	e.a.2	was	‘Op	welke	wijze	moedigt	de	coach	de	patiënt	
aan	de	eigen	motieven	om	met	roken	te	stoppen	te	verwoorden?’	Na	afloop	van	elke	
analyse	wordt	een	case	report	van	de	casus	opgesteld,	met	daarin	de	belangrijkste	
bevindingen	van	deze	casus.	
2.	Fasering,	fase	2:	de	cases	samengebracht.	De	onderzoeker	vergelijkt	de	worksheets	van	de	
afzonderlijke	cases.	De	aantekeningen	worden	in	clusters	geordend.	Zo	leidde	de	hierboven	
geformuleerde	vraag	tot	onder	meer	de	clusters	‘bespreken	ambivalentie	en	barrières’	en	
‘ondersteunen	self-efficacy/competentie’.	De	notities	per	cluster	vanuit	de	verschillende	
cases	kunnen	grotendeels	overeenstemmen,	maar	ook	tegengesteld	aan	elkaar	zijn.	Op	
grond	van	de	worksheets	analyseert	de	onderzoeker	wat	het	totaal	van	de	cases	betekent	
voor	de	onderzoeksvraag.	Hierbij	controleert	de	onderzoeker	steeds	in	de	afzonderlijke	
cases	wat	de	achtergrond	van	de	notities	is,	en	in	welke	mate	de	cases	evidence	bieden	voor	
uitspraken	over	de	onderzoeksvraag.	
3.	Fasering,	fase	3:	formuleren	en	toetsen	van	bevindingen.	In	fase	3	worden	de	uitspraken	
geordend	die	de	tweede	fase	opgeleverd	heeft.	De	uitspraken	worden	opnieuw	



	

	

geformuleerd	in	de	vorm	van	beweringen	die	samen	een	antwoord	op	de	onderzoeksvraag	
geven.	Daarbij	worden	minder	relevante	uitspraken,	en	beweringen	waarvoor	onvoldoende	
evidence	in	de	cases	is,	verwijderd,	waarbij	geldt	dat	alle	beweringen	door	verschillende	
cases	ondersteund	moeten	worden.	De	evidence	wordt	nogmaals	in	de	cases	gecontroleerd,	
en	daarbij	wordt	ook	nagegaan	in	hoeverre	de	beweringen	in	andere	cases	juist	verzwakt,	
ontkracht,	of	begrensd	worden.	Een	voorbeeld	van	een	bewering	van	Dobber	e.a.2	is	dat	
‘een	gespreksstrategie	gericht	op	het	vinden	van	een	passende	manier	om	te	stoppen	met	
roken	en	op	het	volhouden	hiervan,	gecombineerd	met	een	gespreksstrategie	gericht	op	het	
versterken	van	verschillende	motieven	om	met	roken	te	stoppen,	een	grote	kans	op	succes	
biedt	bij	deze	patiëntengroep’.	De	onderzoeker	houdt	een	logboek	bij	waarin	staat	op	grond	
van	welke	precieze	gegevens	de	beweringen	gerechtvaardigd	zijn,	inclusief	de	manier	
waarop	ontkrachtende	en	afzwakkende	gegevens	uit	andere	cases	in	de	beweringen	
verwerkt	zijn.	Op	deze	manier	is	er	altijd	controle	van	de	beweringen	mogelijk.	
4.	Rapportage.	In	het	artikel	dat	de	onderzoeker	over	het	onderzoek	schrijft	hoort	een	
uitgebreide	methodensectie	te	staan,	zodat	de	lezers	zicht	hebben	op	de	precieze	werkwijze	
binnen	het	onderzoek.	In	de	methodensectie	moet	ook	duidelijk	staan	welke	maatregelen	
de	onderzoeker	genomen	heeft	om	het	onderzoek	transparant	en	met	controles	door	
andere	onderzoekers	te	laten	verlopen.	Voorbeelden	van	dit	soort	maatregelen	zijn	het	door	
een	tweede	onderzoeker	dubbel	laten	analyseren	van	een	deel	van	de	cases,	het	gebruik	van	
een	logboek,	gebruik	van	verschillende	bronnen	en	methoden	naast	elkaar	(triangulatie).	In	
de	resultatensectie	van	het	artikel	horen	ook	veel	praktijkillustraties	uit	de	cases	te	staan,	als	
voorbeeld	van	praktijkgegevens	waarop	de	inhoud	van	het	artikel	gebaseerd	is.	
	
Voordelen	en	nadelen	van	een	multiple	case	study	
Een	belangrijk	voordeel	is	dat	bij	een	MCS	het	proces	of	fenomeen	onderzocht	wordt	in	de	
werkelijke	context	waarin	het	voorkomt.	De	context	van	de	verschillende	cases	is	veelal	ook	
verschillend,	waardoor	de	invloed	van	de	context	in	het	onderzoek	meegenomen	wordt.	Zo	
onderzochten	Dobber	et	al.2	bijvoorbeeld	zowel	cases	waarin	patiënten	de	interventie	
tussentijds	beëindigden	als	cases	van	patiënten	die	de	interventie	helemaal	doorliepen,	en	
van	patiënten	die	zonder	sociale	steun	met	roken	probeerden	te	stoppen,	maar	ook	van	
patiënten	die	veel	ondersteuning	van	hun	partner	kregen.	Dit	versterkt	de	waarde	van	de	
onderzoeksresultaten	voor	de	onderzochte	contexten.		
Een	nadeel	is	dat,	zoals	de	meeste	vormen	van	kwalitatief	onderzoek,	MCS	een	
interpretatief	onderzoek	is.	Dat	wil	zeggen	dat	de	onderzoeker	voortdurend	de	informatie	
uit	de	cases	interpreteert	en	weegt.	Daarom	is	een	goede	methodensectie	in	het	artikel	zo	
belangrijk:	is	het	onderzoek	zo	vormgegeven	dat	de	onderzoeksresultaten	geloofwaardig	
zijn?	En	daarom	moet	er	met	vooraf	ontwikkelde	worksheets	gewerkt	worden,	en	is	
transparantie	en	tussentijdse	controle	door	andere	onderzoekers	noodzakelijk.		
	
Tot	slot	
Onderzoeksvragen	over	processen	en	fenomenen	die	afhankelijk	zijn	van	de	manier	waarop	
verschillende	individuen	zich	gedragen,	en	die	beïnvloed	worden	door	de	context,	zijn	
moeilijk	te	onderzoeken.	Bij	veel	onderzoeksdesigns	is	het	niet	mogelijk	het	proces	of	
fenomeen	in	samenhang	met	al	deze	beïnvloeders	te	bestuderen	en	daardoor	zouden	
waardevolle	gegevens	verloren	gaan.	Het	MCS	is	weliswaar	een	tijdsintensieve	



	

	

onderzoeksvorm,	maar	het	is	hiermee	wel	mogelijk	om	complexe	processen	en	fenomenen	
te	onderzoeken.	Mits	goed	uitgevoerd	kan	het	onderzoek	de	lezers	van	het	
onderzoeksartikel	tot	diepere	inzichten	in	processen	en	fenomenen	brengen.	En	in	veel	
gevallen	kan	dit	dieper	begrip	over	hoe	zo’n	proces	of	fenomeen	in	de	praktijk	werkt,	de	
volgende	dag	al	tot	betere	patiëntenzorg	leiden.	
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