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Update WWW-wijzer maart 2016 
 

Met deze nieuwsbrief willen we iedereen weer even op de hoogte brengen van de 
ontwikkelingen rondom de WWW-wijzer. 
Alle artsen en secretaresses die ons gaan helpen om ouders te vinden voor het 
onderzoek zijn bekend! In 5 centra wordt het onderzoek straks gestart en we zijn erg 
benieuwd naar de ervaringen van ouders en artsen met de WWW-wijzer. De eerste 
brieven naar ouders zijn de deur uit, dus nu gaat het onderzoek écht beginnen! 
 
Bouwen van de WWW-wijzer 
We hebben veel feedback gekregen op de WWW-
wijzer, zowel van collega’s als ouders en clinici. 
Vooral tijdens de testdagen hebben we veel tips 
gekregen om de WWW-wijzer zo goed mogelijk te 
laten aansluiten bij de gebruikers. Met deze tips is 
Wouter Nab aan de slag gegaan om de WWW-
wijzer verder te bouwen. Op 1 april zal de eerste 
versie af zijn. 
 
Onderzoeken 
Het belangrijkste dat we willen onderzoeken is of 
de WWW-wijzer ouders inderdaad kan helpen met 
het zoeken naar informatie en het formuleren van 
hun hulpvraag. We willen graag weten of ouders 
zich hierdoor beter op het consult met de arts 
kunnen voorbereiden en een actievere rol kunnen kiezen. Voor dit onderzoek zullen we 
ouders werven die een afspraak hebben bij een van de deelnemende 
kinderrevalidatieartsen. De eerste resultaten volgen hopelijk na de zomer! 
Naast dit onderzoek zal Karen van Meeteren in het kader van haar afstudeeronderzoek 
kijken welke rol de WWW-wijzer kan hebben in het dagelijks leven en het zoeken naar 
informatie. Hiervoor gaat ze ook ouders interviewen die de WWW-wijzer gebruikt 
hebben. Mocht je hieraan willen meedoen, dan kun je een mail sturen naar  
www-wijzer@dehoogstraat.nl 
 

Ontwikkelen 
Als de WWW-wijzer ouders inderdaad kan helpen, 
gaan we natuurlijk verder kijken naar hoe we het 
gebruik kunnen implementeren in de zorg. Ook gaan 
we dan kijken met welke andere groepen we kunnen 
samenwerken om de WWW-wijzer verder te 
ontwikkelen en beschikbaar te maken voor iedereen 
die hem wil gebruiken. Als je hier ideeën over hebt, 
dan horen wij dat natuurlijk graag! 

Tijdens de EACD, een 
belangrijk internationaal 
congres over 
kinderrevalidatie, zullen 
Mattijs en Karen een 
poster presenteren over 
de WWW-wijzer en over 
de interviews die we in 
een eerder stadium 
deden. Dit betekent dat 
we internationale 
aandacht krijgen voor de 
WWW-wijzer! 

In voorbereiding op het 
onderzoek dat nu gaat 
starten hebben we ook 
veel onderzoek gedaan. 
Binnenkort worden de 
eerste resultaten van deze 
onderzoeken 
gepubliceerd. Kijk op 
www.wijzer.me/onderzoek 
om deze artikelen te lezen. 
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