
 
 

Kerstgroet en Update WWW-wijzer 
 
Beste ouders, onderzoekers, collegae en andere betrokkenen bij de WWW-wijzer, 
 
De kerstdagen en het nieuwe jaar staan 
voor de deur. Tijd om de balans van 
afgelopen jaar op te maken en plannen te 
maken voor het komende jaar.  
 
In 2016 is de WWW-wijzer samen met 
ouders ontwikkeld, en zijn we gestart met 
het onderzoeken van de effecten en de 
ervaringen van ouders en professionals in 
het gebruik van de WWW-wijzer. 
 
Onze ouder-onderzoeker Karen van 
Meeteren is voor haar afstuderen bezig met 
interviews over de ervaringen van ouders 
met de WWW-wijzer in hun dagelijks leven. 
Daarnaast onderzoeken we ook de effecten 
van de WWW-wijzer op het consult met een arts. Hiervoor zijn we druk met het werven van ouders die 
mee willen doen aan het onderzoek. Inmiddels doen er al meer dan 100 ouders mee aan het onderzoek! 
Dat betekent dat we op de helft zijn! Een aantal ouders wordt ook geïnterviewd. Het belangrijk om te 
horen hoe ouders de WWW-wijzer gebruiken, of de WWW-wijzer hen écht helpt en wat hun ervaringen 
zijn. Met deze informatie kunnen we de WWW-wijzer verder aanpassen en verbeteren. 
 
In 2016 hebben we veel resultaten kunnen publiceren en 
presenteren. Uit deze onderzoeken blijkt dat het voor ouders 
moeilijk is om aan informatie te komen. Ook hebben we bekeken 
hoe ouders naar informatie zoeken. Deze kennis is gebruikt om 
de WWW-wijzer vorm te geven. We hebben 2 posterpresentaties 
verzorgd (1 en 2), een aantal mondelinge presentaties op 
regionale en internationale bijeenkomsten. Ook hebben we 2 
Engelstalige artikelen (1 en 2) gepubliceerd.   
 
Op dit moment is Karen van Meeteren de ‘moderator’ van de 
WWW-wijzer. Voor inhoudelijke vragen is zij dan ook te 
benaderen via  info@wijzer.me Binnenkort hopen we dat de 
WWW-wijzer voor iedereen beschikbaar is. Zodra de WWW-
wijzer openbaar is, zullen we dat natuurlijk laten weten. 
 
Ondertussen zijn we al druk bezig met de plannen voor 2017.  
We verwachten dat we begin 2017 voldoende ouders hebben die 
deelnemen in de studie en ons van feedback kunnen voorzien . 
Daarna kunnen we beginnen met de analyse van de resultaten 
en het publiceren daarvan. Ook gaan we nadenken hoe we de 
WWW-wijzer voor lange termijn voor iedereen beschikbaar 
kunnen houden. Hiervoor hebben we contact met verschillende 
andere partijen. Heb jij hier nog ideeën over? Laat het ons 
weten! 
 

Bij deze willen we iedereen die betrokken is bij de WWW-wijzer heel erg bedanken en fijne 
kerstdagen en een gelukkig 2017 wensen!  

Meer weten? 
www.wijzer.me 
www-wijzer@dehoogstraat.nl 
info@wijzer.me 
@mattijsalsem / @KCRU 
www.dehoogstraat.nl/kenniscentrum 
 

De WWW-wijzer wordt mede mogelijk gemaakt door: 

AGIS zorginnovatiefonds   

     
 

In de prijzen! 
Tijdens het jaarlijkse congres van 
de Vereniging van 
Revalidatieartsen heeft Mattijs 
Alsem de Livit-trofee gewonnen 
voor de arts-in-opleiding die zich 
heeft ingezet voor het doen van 
wetenschappelijk onderzoek! 

 

http://www.wijzer.me/wp-content/uploads/2016/05/poster-WWW-wijzer-def.pdf
http://www.wijzer.me/wp-content/uploads/2016/05/poster-interviews-def.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cch.12341/abstract;jsessionid=635A61F33597266BB0D1F6575587C5C1.f01t01
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S089142221630258X
mailto:info@wijzer.me
http://www.wijzer.me/
mailto:www-wijzer@dehoogstraat.nl
mailto:info@wijzer.me
https://twitter.com/MattijsAlsem
http://www.dehoogstraat.nl/kenniscentrum

