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Sinds de laatste nieuwsbrief van april 2018 hebben er weer veel nieuwe ontwikkelingen plaatsgevonden rondom KLIK!

In deze nieuwsbrief geven we u hier een overzicht van.

U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat uw mailadres is opgenomen in de KLIK mailinglijst. Mocht u geen nieuwsbrieven

meer willen ontvangen van KLIK, stuur dan een mail naar nieuwsbrief@hetklikt.nu. Uw emailadres wordt dan uit onze

mailinglijst verwijderd.

KLIK & PROMIS

Er is inmiddels een koppeling gelegd tussen het KLIK portaal en het PROMIS Assessment Center, om ervoor te zorgen dat

computer adaptief testen (CAT) mogelijk is binnen het KLIK portaal. Hierdoor kunnen de PROMIS vragenlijsten adaptief

afgenomen worden, waardoor kinderen en ouders minder vragen in hoeven te vullen. PROMIS wordt daarnaast de

komende periode onderzocht in een aantal klinische groepen. Dit om te kijken of de vragenlijsten in Nederlandse klinische

populaties valide zijn en om de voordelen van CATs te onderzoeken in verschillende klinische populaties. Voor meer

informatie over KLIK en PROMIS, mail naar m.a.luijten@amc.nl.

KLIK in het Prinses Máxima Centrum; een eigen KLIK-team

Inmiddels is het bijna een half jaar geleden dat het Prinses Máxima Centrum haar deuren opende. Een prachtig centrum

met als missie ieder kind met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven. KLIK is standaard onderdeel van de zorg

in het Prinses Máxima Centrum. Er is zelfs een vast KLIK-team dat valt onder Ontwikkelingsgerichte Zorg. Het team is de

afgelopen maanden druk bezig geweest KLIK verder te implementeren; trainen van alle artsen, kinderen/ouders

registreren, vragenlijsten inplannen en accounts overzetten van kinderen die uit andere centra komen waar ze al KLIK

gebruikten. Het resultaat mag er zijn! Op dit moment zijn er bijna 900 kinderen geregistreerd, 95 zorgprofessionals (artsen,

verpleegkundig specialisten, psychologen en maatschappelijk werkers) getraind en wordt ruim 80% van de vragenlijsten

door kind en ouder ingevuld. Heeft u vragen? Het KLIK team binnen het Máxima is bereikbaar via

klik@prinsesmaximacentrum.nl en 0889729316. Zie hieronder een foto van het KLIK team in het Máxima (v.l.n.r. Caroline

Gillen, Layla Teunissen, Ingrid van Dopperen & Danielle van Miltenburg) 

KLIK in UK

Zoals in de vorige nieuwsbrief genoemd werd, gaat KLIK komend jaar van start in Engeland. Specifiek zal het KLIK portaal

worden gebruikt bij de PROMOTE studie in 3 verschillende ziekenhuizen en bij het Drop-In Centre in het Great Ormond

Street Hospital for Children in Londen. PROMOTE staat voor “Patient Reported Outcome Measures Online To Enhance

communication and Quality of Life”. Het KLIK portaal wordt bij deze studie ingezet om de communicatie tussen kind, ouder

en professional, de kwaliteit van leven van patiënten en de nabehandeling van kinderen met een hersentumor te

verbeteren. Het Drop In Mental Health & Wellbeing Centre is een onderzoeksproject dat is opgezet om te achterhalen of

een inloopcentrum dat psychologische ondersteuning biedt aan jongeren en gezinnen die naar het ziekenhuis gaan, het

geestelijk en lichamelijk welzijn van patiënten en gezinnen kan verbeteren. Middels het KLIK portaal zullen jongeren en

ouders vragenlijsten invullen over hun kwaliteit van leven.

Alle Stemmen Tellen

KLIK projectleider Lotte Haverman en KLIK projectmedewerker Lorynn Teela

hebben onder andere in samenwerking met Mariken Gruppen (kinderarts

EKZ) en het Prinses Máxima Centrum een kaartspel ontwikkeld, genaamd

Alle Stemmen Tellen, om patiëntparticipatie van jongeren te vergroten.

Professionals kunnen het spel inzetten om adolescenten spelenderwijs mee

te laten denken over vragen op het gebied van onderzoek, beleid en de

ziekenhuiszorg. In de pilotfase is de evaluatie van KLIK als voorbeeld

gebruikt om jongeren te bevragen via het spel. Alle Stemmen Tellen is nu

beschikbaar voor alle ziekenhuizen in Nederland en kan dus ook op uw

afdeling gebruikt worden! Meer informatie: www.allestemmentellen.nl of mail

naar l.teela@amc.nl.

Statistieken

Het KLIK portaal blijft groeien! In

totaal maken er inmiddels 108

patiëntgroepen in 25 verschillende

centra gebruik van KLIK. Er zijn

bijna 1000 behandelaars getraind in

het gebruik van KLIK en meer dan

13.000 patiënten hebben zich

aangemeld op de KLIK website.

KLIK in de media

In oktober 2018 heeft

adviesbureau Rebel in opdracht

van het Zorginstituut Nederland

een rapport uitgebracht over de

implementatie van PROMs in de

spreekkamer, waarbij het KLIK

portaal als praktijkvoorbeeld is

opgenomen. KLIK projectleider

Lotte Haverman en KLIK

projectcoördinator Hedy van

Oers zijn hiervoor uitgebreid

geïnterviewd. Het rapport is te

vinden via de volgende link:

Rapport Rebel

Onlangs heeft ISOQOL-NL een

filmpje gepubliceerd n.a.v. het

congres op 16 november 2018

over ‘Zinvol gebruik van

PROMs’. In dit filmpje worden

onder andere Lotte Haverman

en Hedy van Oers geïnterviewd.

Zie hier de link voor het filmpje:

Zinvol gebruik van PROMs

Social Media

Volg ons nu ook op:



Professor Robert Klaassen voor KLIK in Nederland

In de maanden september t/m november 2018 was professor Robert

Klaassen (kinderarts-hematoloog/oncoloog) uit Canada op bezoek in

Nederland om alles te leren over het KLIK portaal. Hij is erg enthousiast over

KLIK: ‘The work of Dr. Lotte Haverman and the KLIK team is internationally

renowned and far advanced of what anyone else is doing in the field of

patient reported outcome measures (PROMs)’. Hij wil het KLIK portaal gaan implementeren in het ziekenhuis waar hij

werkzaam is, namelijk the Children’s Hospital of Eastern Ontario. Zie hiernaast een foto van het EKZ KLIK team met

Robert Klaassen (v.l.n.r. Anouk Gathier, Michiel Luijten, Lotte Haverman, Robert Klaassen, Maud van Muilekom, Lorynn

Teela en Hedy van Oers).

Toekomstplannen

Educatieve filmpjes

Wij zijn bezig met het ontwikkelen van online educatieve filmpjes voor patiënten en ouders. Hierdoor kunnen zij leren hoe

ze goed voorbereid het gesprek met de behandelaar in kunnen gaan. Op dit moment worden alleen hulpverleners getraind

in het bespreken van psychosociale gevolgen en Kwaliteit van Leven uitkomsten, maar het is ook van belang dat patiënten

en ouders getraind worden.

KLIK & Cyberpoli

Daarnaast zullen bestaande psychosociale interventies en websites worden geïntegreerd in het KLIK portaal. Een

voorbeeld hiervan is de koppeling met de Cyberpoli (www.cyberpoli.nl). De Cyberpoli is een informatiewebsite en

chatportaal voor kinderen en jongeren met een (chronische) aandoening. Bij KLIK groepen waar een Cyberpoli voor

bestaat, zal voor meer informatie over de (chronische) aandoening doorverwezen worden naar de Cyberpoli.

KLIK Mobiel

Tot slot zijn we de eerste stappen aan het zetten voor het ontwikkelen van een mobiele versie van de KLIK website, zodat

de KLIK vragenlijsten niet alleen via de computer of tablet, maar ook makkelijk via de telefoon ingevuld kunnen worden.

Fijne feestdagen!

Het EKZ KLIK team wenst u alvast fijne kerstdagen en alle goeds voor 2019 toe!

Instagram (klikproject)

Twitter (@KLIKproject)

Facebook (KLIK)

LinkedIn (KLIK project)

KLIK Demo

Benieuwd hoe het KLIK portaal eruit

ziet voor behandelaars? 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.

Meer informatie?

Bent u geïnteresseerd in het

implementeren van het KLIK portaal

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


