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Gegevens onderzoek  

Samenvatting project (max. ¼ pagina): 

De bedoeling van dit onderzoek is in kaart brengen welke ergotherapeuten in Vlaanderen die werken 

in de geestelijke gezondheidszorg gebruik maken van foto’s of fotografie tijdens therapiesessies.  

Ik zou graag weten waarom zij van dit medium gebruik maken, op welke manier dit gebeurt, in welke 

mate,…. In de enquête worden ook vragen gesteld naar welke doelstellingen er opgesteld worden, 

met welke doelgroepen er gewerkt worden of welke net niet. Ook zou ik graag ontdekken of er veel 

ergotherapeuten zijn die bepaalde opleidingen gevolgd hebben rond fotografie. Er zijn ook vragen 

over bepaalde thema’s die misschien aanbod komen tijdens therapie, de tevredenheid van de 

cliënten, het materiaal, bepaalde locaties enz. Het is eveneens de bedoeling om te weten te komen 

op welk gebied er nog informatie tekort is of er nood is aan meer workshops, een website,…  

Met de antwoorden die ik zou ontvangen, kan er zich een beeld gevormd worden over het gebruik 

van foto’s en fotografie door ergotherapeuten in de geestelijke gezondheidszorg. Deze resultaten 

kunnen een blik geven op de toekomst van foto’s en fotografie in de geestelijke gezondheidszorg. 

 

Relevantie van onderzoek: Fotografie en foto’s worden steeds bekender. Het is waarschijnlijk dat ook 

in ergotherapeutisch interventies dit meer en meer aanbod komt en zal komen. Er is hierover echter 

weinig informatie beschikbaar. Vandaar dat dit onderzoek werd opgestart met als doel om hopelijk 

meer informatie over het gebruik van foto’s en fotografie te verkrijgen. 

 

Vermoedelijke datum bekendmaking resultaten:  18/06/2015 

Waar het volledige artikel te lezen en/of te verkrijgen zal zijn: Mediatheek Kantienberg, Artevelde 

Hogeschool 



Gegevens vragenlijst 

Onderzoeksvraag van meting:  Welke ergotherapeuten in de geestelijke gezondheidszorg zijn bezig 

met foto’s/fotografie, waarom en op welke manier? 

Verantwoording keuze van meetinstrument: met een online enquête kunnen er veel 

ergotherapeuten bereikt worden, het is beter voor het milieu en goedkoper dan enquêtes op papier. 

Gemiddelde geschatte invulduur meetinstrument: maximum 15 minuten 

Doelgroep vragenlijst:  ergotherapeuten die werken in de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen 

 Inclusiecriteria: Ergotherapeut, werken in de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen 

 Exclusiecriteria: / 

Link naar vragenlijst: 

https://docs.google.com/forms/d/1UfygGfh5aoNxrjclkDvps8SnFcceiS7LwZzLFvYGqB8/viewform?usp

=send_form  

Minimale technische vereisten: internet verbinding  

 

Oproep 

Tekst om in nieuwsbrief de medewerking van de leden te vragen (60 à 80 woorden):  

Beste ergotherapeuten in de geestelijke gezondheidszorg, 

Ik wil met dit onderzoek  te weten komen in welke mate, op welke manier, met welke 

doelstellingen,… foto’s en fotografie aanbod komen in therapiesessies in de geestelijke 

gezondheidszorg. Fotografie wordt steeds bekender en wordt dus meer gebruikt als medium. Maar 

veel is er daarover nog niet geweten. Daarom vraag ik u om deze enquête in te vullen. Dit duurt 

maximum 15 minuten en ik zou u ontzettend dankbaar zijn als u de tijd neemt om dit te doen. 

Alvast bedankt. 

Voorwaarden 

De aanvrager verbindt zich ertoe om de onderzoeksresultaten, onder de vorm van een abstract, na 

afloop van het onderzoek, door te mailen naar het OKE (oke@ergotherapie.be). Dit abstract wordt 

opgenomen in de nieuwsbrief van het VE en op de website.  

 Ik ga akkoord met bovenstaande voorwaarden 

 Ik ga niet akkoord met bovenstaande voorwaarden 
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