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Een project geïnitieerd door 

 
 www.enothe.hva.nl

Behoort bij het thema:  Continuing Education and Research 
 
Zinvol handelen van mensen mogelijk maken kan bijdragen aan gezondheid en welzijn in de maat-
schappij. Daarom willen wij ergotherapeuten geïnteresseerd in onderzoek met elkaar in contact brengen 
om interdisciplinaire samenwerking in Europa te stimuleren. Wij nodigen u uit mee te doen.  
 

 Wij willen: 
 In contact komen met ergotherapeuten geïnteresseerd in praktijk- en wetenschappelijk onderzoek of in 

interdisciplinair onderzoek 
 Informatie uitwisselen over Europese onderzoeksprojecten  
 Informatie verspreiden over mogelijkheden, moeilijkheden, plannen, subsidiering en resultaten met 

betrekking tot onderzoek in Europa  
 Tenminste 500 gemotiveerde deelnemers bereiken. 

 

Wat we doen: 
Een mailing lijst onderhouden, een Nieuwsbrief uitbrengen, workshops organiseren op ENOTHE 
bijeenkomsten, informatie materiaal verspreiden en plannen maken voor een vervolg na 2006. 
 

Vanaf 2011 hopen wij: 
 Een Netwerk het gebied van Ergotherapie Onderzoek te ontwikkelen met Europees samenwerkende 

centra gericht op specifieke kennisgebieden. 
 Op een toename van onderzoeksprojecten waar onderzoekers uit verschillende landen en van ver-

schillende disciplines bij betrokken zijn met een toename van evidence based practice. 
 

Hoe deelnemen? 
• Stuur een e-mail (het maakt niet uit wat er in staat) naar: ecotrossubscribe@yahoogroups.com 

U krijgt een automatisch antwoord, dat u moet bevestigen door deze mail te beantwoorden. U bent dan 
lid van de lijst en we vragen om uzelf vervolgens te introduceren door een e-mail te sturen met (1) 
naam, (2) e-mail adres, (3) land, (4) werkplek en (5) betrokkenheid bij of interesse in intra- of interdisci-
plinaire onderzoeksprojecten  

• Nu kunt u aan alle deelnemers (tegelijkertijd) e-mails sturen via ecotros@yahoogroups.com met in-
formatie, vragen, reacties en discussiepunten. Het aantal deelnemers aan de lijst zal geleidelijk 
toenemen  

• Naast deze uitwisseling wordt de email lijst gebruikt voor het verspreiden van nieuwe informatie en 
voor het verzamelen van informatie (on-line survey). Rapportage over deze on-line surveys wordt een 
maand later via de Nieuwsbrief verspreid. Deze heeft tot doel de uitwisseling te bevorderen, de leden 
op de hoogte te houden van de stand van zaken en over de voortgang van het project te rapporteren.  

http://www.enothe.hva.nl/


Wat levert het u op? 
• Als in onderzoek geïnteresseerde krijgt u een snel en actueel overzicht van de resultaten van onderzoek. 

U kunt informatie met experts uitwisselen en in contact komen met mogelijke samenwerkingspartners 
voor onderzoek  

• Als docent beschikt u over actuele informatie op het gebied van onderzoek, waardoor u aan kunt sluiten 
bij de laatste Europese ontwikkelingen  

• Als u bijdraagt aan de beleidsontwikkeling op het gebied van ergotherapie kunt u gebruik maken van 
experts om uw politieke initiatieven wetenschappelijk te onderbouwen gebaseerd op het meest recente 
onderzoek.  

• Als u op zoek bent naar Europese subsidies kunt u gebruik maken van de kennis die via de e-mail lijst 
en de Nieuwsbrieven beschikbaar komt.  

 

Hoe ondersteunen? 
• De projectgroep heeft deze flyer gemaakt. Meer Engels en anderstalig PR materiaal zal zonodig nog 

ontwikkeld worden; alles ook verkrijgbaar via www.enothe.hva.nl.  
• U kunt dit materiaal gebruiken om het project onder de aandacht te brengen van nationale verenigingen, 

instituten, tijdschriften en op congressen.  
• Zo nodig kunt u via de mailinglijst hulp vragen bij het vertalen. Wilt u PR acties en –presentaties via de 

mailing lijst aan iedereen laten weten? 
• De beste bijdrage aan het project is nieuwe deelnemers voor de emaillijst te benaderen en mensen te 

enthousiasmeren om een actieve bijdrage te leveren en om informatie over projecten in Ergotherapie 
onderzoek en interdisciplinair onderzoek te verspreiden. 

• Als u aan de projectgroep wil deelnemen of als partner ondersteuning wil bieden, ontvangen wij graag 
uw email.  
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