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Het is alweer een tijd geleden dat er een KLIK nieuwsbrief is verschenen. Er hebben veel ontwikkelingen rondom de
implementatie van KLIK plaatsgevonden. In deze nieuwsbrief geven we u hier een overzicht van.

Statistieken

KLIK timmert aan de weg! In totaal maken er inmiddels 103 patiëntgroepen in meer dan 20
verschillende centra gebruik van KLIK. Er zijn meer dan 700 zorgverleners getraind in het gebruik
van KLIK en > 10.000 patiënten hebben zich aangemeld op de KLIK website.

KLIK voor volwassenen

KLIK is er niet alleen maar voor kinderen, jongeren en hun ouders, maar is tegenwoordig ook geïmplementeerd voor een
aantal (jong)volwassen patiëntengroepen. Dit zijn de groepen medische psychologie AMC/VUmc, de genderdysforiepoli in
het VUmc en stollingsziekten AMC.

KLIK & Value Based Health Care

Steeds meer ziekenhuizen geven structureel invulling aan het concept Value Based Health Care (VBHC). In het AMC en
VUmc zijn nu drie proeftuinen opgestart in het gebruik van VBHC. Voor één van deze proeftuinen zullen kinderen en
jongeren met schisis de aan de hand van ICHOM bepaalde Patient Reported Outcomes Measurements (PROMs) via het
KLIK portaal invullen.

Zorginstituut Nederland subsidie

Vanaf oktober 2017 is dankzij de subsidie van het Zorginstituut Nederland het project ‘Verbetering van digitale
informatievoorziening op maat aan zorgverleners, kinderen en ouders door middel van KLIK’ gestart. KLIK zal hiermee
verder verbeterd worden en er zullen belangrijke stappen gezet worden om de geïdentificeerde barrières voor verdere
implementatie van KLIK te overwinnen. Speciaal voor dit project zijn twee projectmedewerkers aangenomen, drs. Michiel
Luijten (psychometricus) en drs. Maud van Muilekom (psycholoog). Zij zullen ervoor zorgen dat het project met goed
gevolg in oktober 2019 zal worden afgerond. Meer over dit project horen? Mail dan naar m.m.vanmuilekom@amc.nl.

KLIK medewerkers

Sinds november 2017 is Lorynn Teela het KLIK team in het Emma Kinderziekenhuis (EKZ) komen
versterken. Vanaf april 2018 heeft ook Anouk Gathier zich bij het KLIK team gevoegd. Beiden
houden zij zich onder andere bezig met de implementatie van KLIK in het EKZ en daarbuiten.
Daarnaast zijn er twee psychologen/psychologiestudenten werkzaam voor het KLIK team, die elke
paar maanden wisselen. We zijn hen erg dankbaar voor hun inzet voor KLIK! Hiernaast een foto van het KLIK team en de
websitebouwers van Biomedia (v.l.n.r.: Michiel Luijten, Maud van Muilekom, Anouk Gathier, Lorynn Teela, Hedy van
Oers, Lotte Haverman, Thomas Bleeker & Floris Hekma).

KLIK & PROMIS

De samenwerking tussen KLIK en het Patient Reported Outcomes Measurement Information System (PROMIS) is al enige
tijd geleden begonnen. Inmiddels zijn de PROMIS vragenlijsten vertaald naar het Nederlands en gevalideerd bij kinderen
met jeugdreuma. Momenteel worden de vragenlijsten genormeerd in de Nederlandse populatie. In de toekomst kunnen de

KLIK in media

Interviews met Lotte Haverman over
KLIK in het Nederlands Tijdschrift
voor Revalidatiegeneeskunde en in
het Ronald McDonaldhuis AMC!

'Kwaliteit van leven in kaart
(KLIK).' Dr. L. Haverman in
Nederlands Tijdschrift voor
Revalidatiegeneeskunde, 2017.
'Stem kind in de spreekkamer
beter gehoord.' Dr. L. Haverman
in Ronald McDonaldhuis AMC
Amsterdam, 2016.

Social Media

Volg ons nu ook op:

Instagram (klikproject)
Twitter (@KLIKproject)
Facebook (KLIK)
LinkedIn (KLIK project)

KLIK Demo

Wilt u eens kijken hoe KLIK eruit ziet



PROMIS lijsten in KLIK worden afgenomen door een koppeling met het PROMIS assessment center. Dit alles met als doel
de belasting voor patiënten en hun ouders te verminderen, want PROMIS vragenlijsten kunnen met behulp van een
computer adaptieve test (CAT) afgenomen worden. Deze CAT stelt alleen vragen die relevant zijn voor de patiënt,
waardoor de vragenlijsten korter worden. Voor meer informatie over KLIK & PROMIS, mail naar m.a.luijten@amc.uva.nl.

KLIK in EPD

We zijn volop in gesprek om KLIK te integreren in het elektronisch patiënten dossier (EPIC&HIX). De eerste stap is dat
zorgverleners via het EPD direct zicht krijgen op de gegevens in KLIK, waardoor het niet meer nodig is twee losse
programma’s te openen.

KLIK Prinses Máxima Centrum

Naast de spannende tijd die het Prinses Máxima Centrum de komende maanden ingaat met de verhuizing van de
nieuwbouw en de komst van honderden patiënten uit de andere centra, komen er ook leuke en spannende veranderingen
aan voor het KLIK team. KLIK wordt hier namelijk als standaard onderdeel van de zorg geïmplementeerd. Prof. dr. Martha
Grootenhuis, Layla Teunissen en Mala Joosten zijn daarom hard bezig om een promotiefilmpje te maken waarin uitleg
wordt gegeven over KLIK, dat voor alle nieuwe medewerkers en voor de patiënten en ouders beschikbaar wordt gemaakt.
Daarnaast start het Prinses Máxima Centrum vanaf 1 juni met een overkoepelend KLIK team (bestaande uit Layla
Teunissen, Mala Joosten, Guus Dekkers, Daniëlle van Miltenburg, en Ingrid van Dopperen) dat het gebruik van KLIK in de
zorg gaat ondersteunen. Dit is een belangrijke mijlpaal voor KLIK in het Prinses Máxima Centrum en versterkt de ambitie
van het centrum in het geven van ontwikkelingsgerichte zorg. Voor vragen over het gebruik van KLIK in het Prinses
Máxima Centrum, mail naar pmc@hetklikt.nu.

KLIK in het buitenland

Heel spannend, KLIK gaat ook gebruikt worden in het buitenland! KLIK projectcoördinator Hedy van Oers is in februari naar
Londen geweest om daar de KLIK training aan medewerkers van het Great Ormond Street Hospital te geven. Binnenkort
zullen zij daar starten met KLIK. Met kinderziekenhuizen in Zweden en Canada die interesse hebben om KLIK te gaan
gebruiken, zijn nu de eerste besprekingen bezig. Verder zal KLIK projectleider Lotte Haverman de gehele maand juni in de
Verenigde Staten en Canada zijn, om aldaar over KLIK te spreken. Zij zal de volgende ziekenhuizen bezoeken: Brigham
and Women's Hospital (Boston), Children’s hospital of Philadelphia (Philadelphia), Johns Hopkins hospital (Baltimore),
Children’s Hospital of Eastern Ontario (Ottawa), Alberta Children's Hospital (Calgary) en SickKids hospital (Toronto).

voor zorgverleners? 
Ga dan naar www.hetklikt.nu en
geef daar aan onder ‘ik ben een…’
dat u een behandelaar bent. Log
vervolgens in met de
gebruikersnaam ‘PRO’ en
wachtwoord ‘KLIK’. Nu heeft u de
mogelijkheid onder ‘mijn patiënten’
een aantal PROfielen van nep-
patiënten in te zien.

Kosten KLIK

Aan het gebruik van KLIK zijn kosten
verbonden. Het krijgen van een
‘knop’ (= 1 patiëntengroep in 1
ziekenhuis) op de KLIK website, kost
eenmalig €4.500,- ex BTW, waarna
de jaarlijkse fee €450,- bedraagt.
Het hele implementatieproces wordt
begeleid door het KLIK team,
waaronder een training op locatie
voor alle behandelaars van het
multidisciplinaire team. Een deel van
de kosten gaat naar de
websitebouwers, voor bijvoorbeeld
aanpassingen achter de schermen
en serverkosten.

Meer informatie?

Bent u geïnteresseerd in het
implementeren van KLIK in uw eigen
werkomgeving, heeft u vragen over
KLIK, of wilt u meer informatie?
Neem gerust contact met ons op via
info@hetklikt.nu.

Afmelden? Stuur een email naar

nieuwsbrief@hetklikt.nu


