WWW-wijzer: Onderzoeksplan

Onderzoeksplan Evaluatieonderzoek WWW-wijzer
Voor informatie over het gehele project van de WWW-wijzer kunt u kijken op de website www.wijzer.me of in
het document ‘Projectplan in Vogelvlucht’.
Onderzoeksvraag:
Wat is het effect van het gebruik van de WWW -Wijzer – een digitale tool voor het formuleren van en
helpen zoeken naar antwoorden op vragen - in termen van:
ervaringen van ouders
ervaringen van zorgverleners
de gezinsgerichtheid van de zorg
empowerment van ouders

DOEL
In het huidige onderzoek zal de WWW-wijzer worden geïmplementeerd en geëvalueerd met en voor ouders die
bekend zijn in de kinderrevalidatie.

METHODE
D ESIGN
De evaluatie vindt plaats middels een sequentieel cohort
design. Hierbij worden in elk deelnemend team eerst 10
ouders geïncludeerd voor de controlegroep, en daarna 10
ouders voor de WWW-Wijzer. Dit omdat randomisatie op
individueel niveau, teamniveau en op centrumniveau niet
wenselijk is, vanwege het risico van contaminatie.
Bovendien verschillen zorgprocessen en logistiek tussen de
teams en is een voor- na-vergelijking zuiverder dan een
tussen-teams/centra vergelijking

D EELNEMERS EN PROCEDURE
In de implementatie en evaluatie richten we ons op twee
groepen; ouders die ‘recent’ gestart zijn binnen de
revalidatie (meest ouders van jonge kinderen (2-3 jaar)), en
ouders die al wat langer bekend zijn in de revalidatie (hierbij
valt bijvoorbeeld te denken aan ouders van kinderen op de
mytylschool, of die op controle komen op een
multidisciplinair spreekuur in het ziekenhuis).
Drie revalidatiecentra (De Hoogstraat Revalidatie, Rijndam Revalidatie, en De Trappenberg) en twee
academische centra (UMC Utrecht/Wilhelmina Kinderziekenhuis en het Academisch Medisch Centrum) hebben
aangegeven te willen participeren in dit project. Per centrum zullen in principe twee leeftijdsgroepen (teams)
meedoen. Van de Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC) van het UMC Utrecht hebben we de verklaring
gekregen dat het geen WMO-plichtige studie betreft.
Inclusiecriteria ouders:
Ouders/Verzorgers van kinderen (0-18 jaar) met een primair lichamelijke beperking.
Goed Nederlands kunnen spreken
Beschikking over een computer met internet
Schriftelijke toestemming voor deelname aan het onderzoek.
Per team zullen in de ‘controleperiode’ 10 ouders geïncludeerd worden voor de controlegroep en met de
invoering van de WWW-Wijzer in het zorgproces vervolgens 10 ouders die de WWW-Wijzer gaan gebruiken.
In een vooraf bepaalde periode zullen alle ouders die in die periode een consult hebben met de revalidatiearts
worden gevraagd deel te nemen aan het onderzoek.
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Controlegroep
Ouders met wie een consult met een zorgverlener staat gepland zullen worden gevraagd om mee te doen aan
het onderzoek. Indien ze hiervoor (schriftelijk) toestemming geven, zullen ze na afloop van het consult schriftelijk
of digitaal (naar keuze) een aantal vragenlijsten krijgen, waarbij hen wordt gevraagd te reflecteren op het zojuist
afgeronde consult. Ook de zorgverlener vult een zeer korte vragenlijst in over het consult.
WWW-Wijzer-groep
Ouders met wie een consult met een zorgverlener staat gepland zullen vooraf worden gevraagd om mee te doen
aan het onderzoek. Indien ze hiervoor (schriftelijk) toestemming geven ontvangen ouders de WWW-Wijzer, met
daarbij een uitleg van hoe deze werkt, en hoe ze de WWW-Wijzer kunnen gebruiken. Ze kunnen de tool dan
gebruiken gedurende de periode tot het geplande consult. Na afloop van het consult krijgen ze schriftelijk of
digitaal (naar keuze) een aantal vragen, waarbij hen wordt gevraagd te reflecteren op de WWW-Wijzer en op het
zojuist afgeronde consult. Ook de zorgverlener vult een aantal vragen in over het consult.

M ETINGEN EN VRAGENLIJSTEN
Uitkomsten zullen zowel kwantitatief als kwalitatief gemeten worden. Primair zullen de ervaringen van ouders
met de tool en met het zorgproces staan. Bij alle ouders en zorgverleners zullen vragenlijsten worden
afgenomen. Daarnaast zal bij een deel van de ouders en zorgverleners een semi-gestructureerd interview
worden afgenomen.

WAT WORDT ER VERWACHT VAN DEELNEMENDE CENTRA?
Om de implementatie en evaluatie van de WWW-wijzer soepel te laten verlopen, zullen wij per centrum kijken
hoe het onderzoek het best kan worden ingebed in de dagelijkse praktijk. Graag overleggen wij met de
secretaresse of de planner die de afspraken met de arts plant hoe wij het beste ouders kunnen benaderen voor
deelname aan het onderzoek. De onderzoeksassistente die betrokken is bij het onderzoek regelt dan de meeste
praktische zaken.
Het consult met de arts kan verder verlopen zoals men dat gewend is. Het zou kunnen dat ouders andere vragen
stellen of beter voorbereid naar het consult komen, maar of dit ook daadwerkelijk zo is wordt onderzocht in het
huidige onderzoek. De onderzoeksassistent zorgt dat er contact opgenomen wordt met ouders over het invullen
van de vragenlijsten.

VRAGEN OF CONTACT?
Voor vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met de onderzoeker, Mattijs Alsem, via 030 256 1492,
of per mail via m.alsem@dehoogstraat.nl.

2

