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Nieuwsbrief WWW-wijzer September 2017 
De WWW-wijzer wordt gebruikt, en het resultaat wordt onderzocht! 

Sinds de WWW-wijzer voor iedereen beschikbaar is, zien we dat het aantal gebruikers steeds meer 
toeneemt! Blijkbaar weten steeds meer ouders de weg naar de WWW-wijzer te vinden. We zijn erg 
blij dat de WWW-wijzer goed gebruikt wordt. In deze nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van 
de laatste ontwikkelingen en plannen met de WWW-wijzer.  

Waar vind ik de WWW-wijzer? 
De WWW-wijzer is te vinden op tool.wijzer.me. 
Iedereen kan de WWW-wijzer zien, maar om van 
alle functies gebruik te kunnen maken kun je 
inloggen. Een account kun je aanvragen door 
een mail te sturen naar info@wijzer.me. We 
hebben alleen je naam en e-mailadres nodig, en 
zullen je dan een email sturen met je 
inloggegevens. 

Het onderzoek 
Na iets meer dan een jaar hebben we meer dan 
130 ouders gevonden die deel wilden nemen aan 
ons onderzoek. De helft kreeg de WWW-wijzer 
voorafgaand aan het consult en de andere helft 
daarna. Door middel van vragenlijsten gaan we 
kijken of het gebruik van de WWW-wijzer 
voorafgaand aan het consult ouders helpt om 
zich voor te bereiden. Ook willen we graag van 
ouders weten wat ze van de WWW-wijzer vinden. 
Hiervoor hebben we ook een aantal ouders 
geïnterviewd.  
Op dit moment zijn we bezig met het analyseren 
van de gegevens. Daarna zullen we de resultaten 
opschrijven en publiceren. Daarvan houden we 
jullie uiteraard op de hoogte.  

Borging en implementatie 
Om te zorgen dat de WWW-wijzer beschikbaar 
blijft zijn we op dit moment in overleg met 
Schouders, een online platform van, voor en 
door ouders van een kind met een beperking of 
chronische ziekte. Tijdens de evaluatie van de 
WWW-wijzer hebben we veel tips gekregen van 
ouders en andere gebruikers. Om de WWW-
wijzer verder te verbeteren zullen we deze tips 
gaan verwerken in de volgende versie van de 
WWW-wijzer. Alle gebruikers van de WWW-
wijzer zullen op de hoogte gehouden worden 
van de ontwikkelingen. 

Mattijs en Karen presenteerden op de EACD 
2017 een poster over de eerste resultaten van 
de WWW-Wijzer. Ook hebben we een bijdrage 
aan een workshop geleverd. Dit leverde veel 
inspirerende gesprekken op! 

En nu? 
We hopen dit jaar de resultaten van het gebruik 
van de WWW-wijzer te kunnen publiceren, en de 
WWW-wijzer te borgen in het platform 
‘Schouders’. Natuurlijk blijven we benieuwd naar 
ervaringen met de WWW-wijzer, zowel van 
ouders als van professionals! Heb je feedback of 
tips? Mail naar m.alsem@dehoogstraat.nl  

We willen graag alle ouders, artsen, secretaresses en andere deelnemers aan het onderzoek bedanken 
voor hun deelname en input! Zonder jullie inbreng zou de WWW-wijzer niet kunnen bestaan! 
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