
 

 

 

 

Nieuw onderzoek: WWW-wijzer voor ouders van kinderen met een lichamelijke 

beperking 

 

Het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht, de BOSK en Zuyd Hogeschool 

ontwikkelen gezamenlijk een instrument dat de ouders van kinderen met een 

lichamelijke beperking helpt om gemakkelijker aan betere informatie te komen. Het AGIS 

zorginnovatiefonds en het RevalidatieFonds hebben hier samen met het Johanna 

Kinderfonds en het Kinderrevalidatiefonds Adriaanstichting subsidie voor toegekend.  

 

Waarom? 

Het blijkt voor de ouders lastig om hun hulpvragen te verwoorden en om de juiste 

informatie te vinden terwijl ouders de belangrijkste schakel zijn in de zorg rondom een 

kind met een lichamelijke beperking. In de huidige zorg wordt van hen een steeds 

actievere rol gevraagd. Om een rol in gelijkwaardig partnerschap met de zorgverleners te 

vervullen, is het van belang dat de ouders goed geïnformeerd zijn.  

 

WWW-wijzer 

Om de ouders te helpen gaan we de WWW-wijzer ontwikkelen. WWW staat voor ‘Wat’, 

‘Waar’ en ‘Wie’: Wat is je vraag?, Waar kun je zoeken naar een antwoord hierop? En bij 

Wie kun je terecht voor verdere hulp? Het wordt een digitaal platform voor ouders en 

zorgverleners dat ouders helpt om hun hulpvraag te formuleren en het antwoord hierop 

te vinden; op het platform zelf, op relevante websites of bij de zorgverlener. Zo kunnen 

de ouders zich bijvoorbeeld voorbereiden op het bezoek aan de arts of een andere 

zorgprofessional. Tegelijkertijd helpt het zorgverleners om de hulpvraag van ouders te 

bespreken en ouders te verwijzen naar betrouwbare (internet)bronnen. 

 

Samenwerking en onderzoek 

WWW-wijzer wordt de komende maanden ontwikkeld in een samenwerkingsproject 

tussen ouders, zorgprofessionals, informatietechnologen en onderzoekers. Er zal ook 

onderzocht worden (promotie onderzoek) of het gebruik van het instrument er 

daadwerkelijk voor zorgt dat de ouders gemakkelijker aan informatie komen, en of ze 

meer de regie kunnen nemen in het proces.  

 

Over Kenniscentrum, BOSK en Zuyd Hogeschool 

Het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht is het onderzoeks- en 

innovatiecentrum van het UMC Utrecht Hersencentrum en De Hoogstraat Revalidatie. 

De BOSK is de vereniging van mensen met een lichamelijke handicap en al meer dan 60 

jaar het kenniscentrum van ervaringsdeskundigen.  

Binnen het lectoraat Autonomie en Participatie en het Expertisecentrum Innovatieve Zorg 

en Technologie (EIZT) van Zuyd Hogeschool werken professionals uit de zorg, welzijn, 

ICT en techniek samen om de zorg beter te laten profiteren van technologische 

ontwikkelingen. 

 

Voor informatie over het project kunt u contact opnemen met Mattijs Alsem 

(m.alsem@dehoogstraat.nl) of met Marjolijn Ketelaar (M.Ketelaar@dehoogstraat.nl) van 

het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht. 

 

 

 


