Kerstgroet en Update 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 2015 zijn we gestart met de
ontwikkeling van de WWW-wijzer.
Hiervoor hebben we eerst een
vooronderzoek gedaan in de vorm
van 15 interviews.
De WWW-Wijzer wordt ontwikkeld in
hele nauwe samenwerking met
(Sch)ouders;
een
ErvaringsKenniscentrum in oprichting,
geïnitieerd door de BOSK.
Het belangrijkste bij de WWW-wijzer zijn de ouders.
Zij zijn vertegenwoordigd in een ouderpanel zodat we hen op
elk moment kunnen vragen mee te denken over de WWWwijzer. In 2016 willen we kijken hoe we hier optimaal gebruik
van kunnen maken. Het gaat immers om de ouders! Heb je
interesse of ken je iemand die interesse heeft in deelname aan
het panel? Mail ons dan!
Nadat we de subsidie van het onderzoek rond hadden, zijn we
gestart met het ontwikkelen van de WWW-wijzer. In september
is Wouter Nab, een student aan Zuyd Hogeschool, in
samenwerking met collega’s van Zuyd Hogeschool en het
bedrijf Mediaan gestart met het ontwikkelen van de tool.
Tegelijkertijd heeft Karen van Meeteren, projectmedewerker en
moeder van een kind met cerebrale parese een hoop werk
verricht met het zoeken naar informatie en naar ‘antwoorden’
op de vragen die in de WWW-wijzer komen te staan.
De verwachting is dat de WWW-wijzer begin 2016 klaar zal zijn.
We zullen dan kijken of het gebruik van de WWW-wijzer ouders
inderdaad helpt om beter hun vragen te kunnen stellen en
informatie te vinden en om meer de regie te kunnen nemen. Dit
onderzoek start in het voorjaar van 2016.

De WWW-wijzer wordt een digitale
tool om ouders van kinderen met
een beperking te helpen om hun
behoeften te inventariseren en te
zoeken naar informatie. Zo kunnen
ze zich beter voorbereiden op een
artsenbezoek.
In 15 interviews met ouders hebben
we gekeken naar hoe ouders
omgaan met hun vragen, en hoe ze
naar informatie zoeken. De eerste
resultaten van dit onderzoek zijn
gepresenteerd op het Dutch
Congress of Rehabilitation Medicine
door Fleur Ausems. De poster is
hier te bekijken. Er was veel
enthousiasme over de poster, en de
samenvatting is geselecteerd voor
publicatie in het tijdschrift Clinical
Rehabilitation. Het artikel met alle
resultaten wordt op dit moment
geschreven, en zal hopelijk in de
loop van 2016 gepubliceerd
worden.

Het onderzoek naar de WWW-wijzer zal op meerdere locaties
plaatsvinden. We zijn erg blij dat Revalidatiecentrum De
Trappenberg,
Rijndam
Revalidatie,
het
Wilhelmina
Kinderziekenhuis, De Hoogstraat Revalidatie en Mytylschool
Ariane de Ranitz willen meewerken aan het onderzoek.
Van alle kanten is men enthousiast om mee te doen aan deze pilot-implementatie!

Bij deze wensen wij iedereen fijne kerstdagen en een gelukkig 2016!

De WWW-wijzer wordt mede mogelijk gemaakt door:
AGIS zorginnovatiefonds

Meer weten?
www.wijzer.me
www-wijzer@dehoogstraat.nl
m.alsem@dehoogstraat.nl

