
 
De juryleden benadrukken hun waardering voor de kwaliteit van de ingeleverde werken.  
Ze geven aan het moeilijk te vinden om een objectieve beoordeling te maken als zowel 
Master- en Bachelor-proeven in de weegschaal gelegd worden omdat voor beide groepen 
studies andere criteria gelden.  
Na beraadslaging werd beslist om de (aanvankelijk enige) prijs voor deze AWARD op te 
splitsen in een eerste én een tweede prijs om zo de appreciatie van de jury voor kwaliteit en 
relevantie voor het werkveld te kunnen uitdrukken. 
Na bespreking van de respons van de juryleden op de ingeleverde werken en rekening 
houdend met de hoger vermelde overwegingen werd de volgende beoordeling vastgelegd: 
 
Eerste prijs (€ 500): Arwhen Huyghe (UGent): The Occupational Therapist as a 
Prevention Advisor in Health and Wellbeing at Work. (Prom. Dr. Huget Désiron) 
De jury waardeert het werk omwille van:  

 zeer goed opgebouwd op methodologisch vlak, de vlot geschreven en goed leesbare 
Engelse tekst, en de degelijk manier van refereren (stevig uitgebouwde evidence 
basis) 

 de bruikbaarheid en implementeerbaarheid van de studie. Met de uitkomst van dit 
werk kan iets "gedaan" worden.  

 mogelijkheden om ergotherapeuten in te zetten in preventiediensten (als medewerker 
die werkt onder supervisie van een erkende preventieadviseur) 

 een tot nog toe niet (voldoende) geëxploreerde kans op terreinverruiming van 
tewerkstelling voor ergotherapeuten. 

 Inzetbaarheid van ergotherapeuten in dit domein kan hiermee onder de aandacht van 
het beleid én van de preventiediensten gebracht worden. 

 

Tweede prijs (€ 250) Lotte Jespers & Dorien Meus (PXL Hasselt): Aanzet tot een 
ergotherapeutisch programma: arbeidsre-integratie binnen onco-revalidatie (prom. 
Loeka Vanderborght) 
De jury waardeert het werk omwille van: 

 De onderbouwing van de stelling dat inzetten van ergotherapie binnen de curatieve 
zorg betekenisvol is bij kankerpatiënten op basis van de nood aan (meer) focus op 
herstel van (arbeids)participatie. 

 Verduidelijking van de stelling dat inzetten van ergotherapie in oncologische 
zorgverlening bijdraagt aan verminderen-vermijden van arbeidsongeschiktheid en 
dus een integraal deel zou moeten uitmaken van een holistische benadering van 
zorgverlening ( gebaseerd op het ICF model). 

 De concrete bijdrage aan het PBE-onderzoek: aantonen van de inzetbaarheid van 
ergotherapeuten in een onderdeel van de zorgverlening waar de focus op herstel van 
participatie nu nog onderbelicht is.  

 Argumenteren van de noodzaal voor zorgverleners en beleidsverantwoordelijken (o 
a RIZIV) om meer gerichte aandacht te besteden aan herstel van participatie (en 
vooral op vlak van arbeidsparticipatie). 


