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Update WWW-wijzer juni 2016 
Met deze nieuwsbrief willen we alle betrokkenen en 
geïnterreseerden bij de WWW-wijzer weer op de 
hoogte brengen van de ontwikkelingen, want het team 
zit niet stil! 

 
De tool 
De WWW-wijzer is inmiddels helemaal ‘af’. Het 
prototype zoals hij nu is zal worden onderzocht bij 
meer dan 100 ouders. Wouter Nab heeft puik werk 
afgeleverd, en heeft met goed resultaat voor ons en 
voor zijn studie de WWW-wijzer gebouwd. Zodra het 
onderzoek voldoende gevorderd is zullen we de 
WWW-wijzer voor iedereen beschikbaar maken. Tot die tijd zit hij nog even achter ‘slot 
en grendel’, om het onderzoek zo eerlijk mogelijk te laten verlopen. Karen van Meeteren 
zal ondertussen alle feedback die er komt verwerken. Zij is als ‘moderator’ 
verantwoordelijk voor de inhoud. 

 
Het onderzoek 
Op dit moment lopen er 2 onderzoeken over de WWW-wijzer. Op de poli’s van de 
deelnemende artsen kijken we naar het effect van de WWW-wijzer op het consult met de 
revalidatiearts. Voor dit onderzoek worden ouders gevraagd om mee te doen die een 
afspraak bij de arts hebben. Het werven van ouders gaat nog 
niet zo snel als we gehoopt hadden, maar inmiddels zitten we 
op 19 deelnemende ouders. Aan het enthousiasme van de 
artsen en secretaresses ligt het niet, dus we hopen op korte 
termijn snel meer ouders te vinden die willen deelnemen aan 
het onderzoek!  
Het tweede deelonderzoek wordt gedaan door onze ouder-
onderzoeker Karen van Meeteren, die voor haar 
afstudeeronderzoek ouders interviewt over hun ervaringen 
met de WWW-wijzer in het dagelijks leven. De eerste ouders 
zijn erg enthousiast, en geven aan dat de WWW-wijzer hen 
helpt met het vinden van informatie. Karen zoekt nog ouders 
die willen deelnemen, voor meer informatie,  
mail naar www-wijzer@dehoogstraat.nl 
 
De uitkomsten 
Over het onderzoek van de WWW-wijzer en de voorafgaande 
studies hebben Mattijs en Karen 2 posters mogen 
presenteren op het internationale kinderrevalidatiecongres, 
de EACD. Er werden veel ervaringen uitgewisseld en we kregen veel enthousiaste 
reacties. Er was een poster over de interviews met ouders die we eerder hielden (hier te 
vinden), en een poster over de opzet van het onderzoek van de WWW-wijzer (hier te 
vinden). De artikelen die we schreven over beide onderzoeken zijn ingediend bij 2 
tijdschriften, en we hopen dan ook dat deze binnenkort gepubliceerd worden.  

Tijdens de EACD hebben 
Karen en Marjolijn 
Ketelaar een praatje 
gehouden over hoe we 
ouders hebben 
betrokken bij het 
ontwikkelen en 
onderzoeken van de 
WWW-wijzer.  Wij vinden 
het erg belangrijk om 
met ouders samen te 
werken, dus het was leuk 
om te merken dat dit 
internationaal ook een 
ontwikkeling is! 
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