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ONDERZOEK 123 NAAR EIGEN REGIE -  
Digitale uitwisseling informatie Ouders - Professionals

van start!!

Binnen Merem wordt al enige jaren onderzoek gedaan naar Eigen Regie en Zelfmanagement in de kinderrevalidatie. 
Verschillende ouders en professionals hebben hiervoor in het verleden vragenlijsten ingevuld of zijn geïnterviewd. 
Gebleken is dat zowel ouders als professionals samenwerking, directe communicatie en goede afstemming belangrijke 
voorwaarden vinden voor eigen regie en zelfmanagement bij de behandeling van de kinderen.

WAAR GAAT DIT INNOVATIEONDERZOEK OVER?
In het onderzoek dat nu is gestart, testen ouders en professionals het gebruik van een DIGITAAL MEDIAPLATFORM voor 
de uitwisseling van informatie (video’s, foto’s en/of berichten) ten behoeve van de behandeling. Op deze manier kunnen 
ouders meer inzicht krijgen in de behandelingen van hun kind binnen Merem en professionals een duidelijker beeld van 
het functioneren van het kind in de thuissituatie.

STAND VAN ZAKEN
De afgelopen periode is door alle betrokkenen heel hard gewerkt om de voorwaarden gereed te maken voor de start van 
het onderzoek (technisch en volgens de AVG / privacy wetgeving). Vanaf deze week is het Mediaplatform online en kunnen 
ouders en professionals met elkaar communiceren over de behandeling. Ouders kunnen via het platform ook contact 
opnemen met de planning.

Parallel aan het gebruik van het mediaplatform zal er voor de professionals een training gegeven worden gericht op kennis 
en visievorming op het gebied van eigen regie en zelfmanagement(ondersteuning), en op het versterken van 
communicatieve en interpersoonlijke vaardigheden. 

De eerste pilot zal de komende maanden plaats vinden 
op de locatie Almere Kinderen. 

VOOR WIE
Aan de eerste pilot doen 43 (willekeurig geselecteerde) ouders mee
van kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar die in Almere 
behandeling krijgen op de TPG, de Olivijn en/of de polikliniek.  
Daarnaast doen alle kinderrevalidatie professionals mee van 
het Almere kinderteam.

In het voorjaar van 2020 wordt het onderzoek in een tweede pilot herhaald op 
de locatie van Merem in Hilversum. Daarna vindt een uitgebreide evaluatie plaats.
Uiteindelijk hopen we de resultaten eind 2020 te kunnen 
publiceren.

CONTACT
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:          
Ruud Wong Chung

e-mail: rwongchung@merem.nl
telefoon: 036-5325540

ONDERZOEKSPROJECTGROEP
- Dr. Agnes Willemen, senior onderzoeker, Vrije Universiteit Amsterdam.
- Dr. Jeanine Voorman, kinderrevalidatiearts, UMC Utrecht.
- Dr. Marjolijn Ketelaar, senior onderzoeker, UMC Utrecht / De Hoogstraat Revalidatie.
- Dhr. Johannes Verheijden, CP Nederland (voorheen BOSK).
- Prof. Dr. Jules Becher, Hoogleraar kinderrevalidatie geneeskunde, Amsterdam UMC / VUMC. 
- Prof. Dr. Carlo Schuengel, Hoogleraar Orthopedagogiek, Vrije Universiteit Amsterdam,
- Drs. Ruud Wong Chung, kinderfysiotherapeut en onderzoeker, Merem / Vrije Universiteit Amsterdam.


