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12 juli 2019

Er hebben weer veel nieuwe ontwikkelingen plaatsgevonden rondom KLIK sinds de laatste nieuwsbrief van december
2018. In deze nieuwsbrief geven we u hier een overzicht van.

U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat uw emailadres is opgenomen in de KLIK mailinglijst. Mocht u geen nieuwsbrieven
meer willen ontvangen van KLIK, stuur dan een mail naar nieuwsbrieven@hetklikt.nu. Uw emailadres wordt dan uit
onze mailinglijst verwijderd.

Symposium ‘PROMs in clinical practice’ op 12 september

Op 12 september 2019 organiseert het KLIK team Amsterdam UMC samen
met ISOQOL-NL het symposium “PROMs in clinical practice: a scientific
approach", in het Amsterdam UMC, locatie AMC. Patient Reported Outcome
Measures (PROMs - vragenlijsten) gebruiken in de spreekkamer blijkt niet
altijd gemakkelijk. Het Emma Kinderziekenhuis is op dit gebied internationaal
een voorloper en daarom organiseert het KLIK team, in het kader van de
promotie van Hedy van Oers (13 september), dit symposium.
Toponderzoekers uit Nederland, Amerika en Engeland vertellen over (de
selectie van) PROMs, de implementatie, de toepassing en het effect. Meer
informatie, het programma en aanmelding: www.isoqol.nl.

KLIK & Waardegedreven zorg

Aan het concept waardegedreven zorg wordt in steeds meer ziekenhuizen structureel invulling gegeven. Zo ook in het
Amsterdam UMC. Speciaal hiervoor is er een nieuw filmpje over het KLIK portaal gemaakt, waarin KLIK en het gebruik van
PROMs overzichtelijk en duidelijk worden uitgelegd voor zorgverleners. Dit filmpje is hier te vinden.

KLIK & ICHOM

KLIK projectleider Lotte Haverman en projectcoördinator Hedy van Oers hebben afgelopen mei op het International
Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM) congres meerdere presentaties gehouden over KLIK en
waardegedreven zorg. ICHOM is een internationaal consortium voor uitkomstmetingen in de zorg, dat een set
meetinstrumenten publiceert die zijn geselecteerd door patiënten en professionals samen. Deze meetinstrumenten kunnen
vervolgens via het KLIK portaal aan de patiënt en ouders worden aangeboden. In het Emma Kinderziekenhuis (EKZ)
worden, via KLIK, de vragenlijsten die door ICHOM zijn geselecteerd gebruikt als standaard onderdeel van de zorg voor
kinderen met schisis.

KLIK & PROMIS

Het implementeren van het Patient Reported Outcomes Measurement Information System (PROMIS) in KLIK zet zich
voort. Een groot aantal item banken zijn gevalideerd binnen de Nederlandse populatie, waaronder Angst, Depressieve
Symptomen, Relaties met Peers en de vragenlijsten omtrent slaapstoornissen. Dit is gedaan in samenwerking met de GGZ
Amsterdam en het Prinses Máxima Centrum. Binnen KLIK zijn nu computer adaptieve tests (CATs) beschikbaar van
PROMIS, waarmee de belasting voor patiënten en ouders wordt verminderd, doordat er minder (niet relevante) vragen
worden gesteld. Om deze PROMIS CATs te kunnen gebruiken in de praktijk, moet een (visuele) terugkoppeling ontwikkeld
worden voor in KLIK. Hiervoor zijn focusgroepen gehouden met zorgverleners en is een vragenlijst uitgestuurd naar
patiënten en zorgverleners over hun voorkeur hierover. Voor meer informatie over KLIK en PROMIS, stuur een mail naar
m.luijten@amsterdamumc.nl.

Statistieken

KLIK groeit door! Inmiddels maken
er in totaal 116 patiëntgroepen in 28
verschillende centra gebruik van
KLIK. Er zijn meer dan 1100
behandelaars getraind in het gebruik
van KLIK en bijna 16000 patiënten
hebben zich aangemeld op de KLIK
website.

Optimalisatie KLIK website

De afgelopen maanden is het KLIK
team bezig geweest met het
optimaliseren van de
informatievoorziening op de KLIK
website. Zo is onder het tabblad
'Over KLIK' de informatie over de
achtergrond van KLIK geüpdatet.
Onder het tabblad 'KLIK
groepen' zijn per patiëntgroep, in
overleg met het behandelteam, de
informatieteksten over de
aandoening herzien en verbeterd en
zijn nuttige links toegevoegd.

mailto:nieuwsbrieven@hetklikt.nu
http://www.isoqol.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=Ngw_x8tt7SI&feature=youtu.be
mailto:m.a.luijten@amsterdamumc.nl
http://www.hetklikt.nu/
http://www.hetklikt.nu/over.php
http://www.hetklikt.nu/groepen.php
http://www.hetklikt.nu/groepen.php
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KLIK onderzoek ‘Cutting edge’ research

Ons KLIK abstract over de hierboven genoemde focusgroepen met de titel “From statistician to clinician: The feedback of
PROMIS CATs within KLIK” is recent geselecteerd als Cutting Edge Research plenary presentation tijdens het ISOQOL
congres in San Diego! Een enorme eer om KLIK voor zo’n groot publiek te mogen presenteren. Zie deze link voor meer
informatie.

Nieuws van het KLIK team Prinses Máxima Centrum

Afgelopen juni was het alweer een jaar geleden dat het nieuwe centrum
officieel haar deuren opende en in dit jaar is er veel energie gestoken om
KLIK te implementeren als vast onderdeel van de zorg. Met trots kunnen we
melden dat KLIK steeds meer ‘ingebed’ raakt in onze zorg. We horen van
kinderen en ouders dat ze tevreden zijn met het gebruik van KLIK.
KLIK wordt bovendien ingezet in de voorbereiding van een multidisciplinair
spreekuur en we werken verder aan het optimaliseren van KLIK, zodat het
nog beter past bij de behoeften van kind/ouder en zorgprofessional. Daarnaast hebben we begin juli een mijlpaal bereikt
waarmee het bekijken van de resultaten veel makkelijker is geworden voor zorgprofessionals. De antwoorden van kind en
ouder zijn namelijk direct in het elektronisch patiëntendossier (HiX) te zien, waardoor men niet meer apart op de KLIK
website hoeft in te loggen.
Met enthousiaste inzet van het KLIK team, de KLIK ambassadeurs, zorgprofessionals en de ouders en kinderen/jongeren
hebben we inmiddels ruim 1300 KLIK-registraties en werken momenteel 107 zorgprofessionals in het Máxima met KLIK. Er
is zelfs een speciaal KLIK-filmpje voor het Prinses Máxima Centrum gemaakt; deze geeft een korte bondige uitleg over
KLIK in het Prinses Máxima Centrum. Zie hier.
Vragen? Het KLIK team beantwoordt ze graag! Zij zijn bereikbaar via klik@prinsesmaximacentrum.nl en (088) 972 93 16.

Nieuwe KLIK medewerker

Sinds januari 2019 is psycholoog-onderzoeker Madelief Heesterbeek gestart bij het KLIK project.
Zij houdt zich bezig met KLIK voor patiënten met een bloedstollingsziekte. Door eerder
onderzoek binnen het KLIK team (dr. Perrine Limperg) is er meer bekend geworden over de
kwaliteit van leven van jongens en jongvolwassen mannen met een bloedstollingsziekte. Minder
is er bekend over meisjes en jonge vrouwen met deze ziekte en ouders van de patiënten. Het
onderzoek van Madelief zal zich daarom richten op deze groepen. Daarnaast wordt het gebruik
van PROMIS vragenlijsten voor patiënten met een bloedstollingsziekte onderzocht. 
Voor vragen, neem contact op met m.r.heesterbeek@amsterdamumc.nl

KLIK in EPD Amsterdam UMC

In het derde kwartaal van 2019 wordt de front-end integratie van KLIK in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) in het
Amsterdam UMC (Epic) gerealiseerd. Dit betekent dat behandelaars vanuit het EPD direct zicht krijgen op de gegevens
van de patiënt in KLIK. Hierdoor is het niet meer nodig om twee losse programma’s te openen, wat het gebruiksgemak
voor de behandelaar bevordert. Aan de kant van de patiënt zal er niets veranderen.

KLIK artikelen

Terugkoppeling van PROMs in het KLIK portaal

In mei is, als onderdeel van een paper serie, in het tijdschrift Medical Care een artikel gepubliceerd over de
terugkoppelingsopties van PROMs naar behandelaren en patiënten binnen het KLIK portaal. Hierin wordt beschreven dat
de terugkoppeling ingedeeld kan worden in: 1) Letterlijke weergave van de antwoorden in stoplichtkleuren, 2) somscores
en 3) grafische weergaven van de antwoorden (4 sub-opties: a) longitudinale lijn om verloop over tijd te tonen, b) normlijn
voor vergelijking met leeftijdsgenoten, c) klinische cut-off waarden en d) plaatjes). 
Haverman L & van Oers HA, van Muilekom MM, Grootenhuis MA (2019). Options for the Interpretation of and
Recommendations for Acting on Different PROMs in Daily Clinical Practice Using KLIK. Medical Care, 57, S52-S58.

Iedereen kan KLIKken

Daarnaast is de gehele KLIK
website nu ook in Engels
toegankelijk.

KLIK in de media

Recent is KLIK projectleider
Lotte Haverman geïnterviewd
door Pfizer over de toepassing
van KLIK in de hemofilie. Dit
interview is terug te lezen op de
Pfizer Hemofilie website.
Onlangs is Mariette Driessens
van de Vereniging
Samenwerkende Ouder- en
Patiëntorganisaties (VSOP)
geïnterviewd over de
betrokkenheid van de VSOP bij
het kiezen van vragenlijsten
voor in het KLIK portaal bij
kinderen met erfelijke
aandoeningen. Dit interview is
gepubliceerd op de kidz website
van de Patiëntenfederatie en is
hier te vinden.

Social Media

Volg ons op:

Instagram (klikproject)
Twitter (@KLIKproject)
Facebook (KLIK)
LinkedIn: Sinds het begin van
het jaar is KLIK overgestapt
naar een aparte bedrijfspagina
op LinkedIn, zodat iedereen
KLIK gemakkelijker kan vinden
en volgen! U kunt ons nu
hier vinden.

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 te zien.

http://www.isoqol.org/2019annualconference/conference-program/plenary-sessions
https://zorg.prinsesmaximacentrum.nl/nl/klik-portaal
mailto:klik@prinsesmaximacentrum.nl
mailto:m.r.heesterbeek@amsterdamumc.nl
https://www.mijnhemofilie.nl/ben-enorm-trots-klik-goed-werkt
https://kidz.patientenfederatie.nl/proms/voorbeelden
http://www.linkedin.com/company/hetklikt
http://www.hetklikt.nu/
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In het tijdschrift Praktische Pediatrie is onlangs een artikel gepubliceerd waarin een beschrijving wordt gegeven van vijftien
jaar onderzoek naar de ontwikkeling, effectiviteit, toepassing, implementatie en optimalisering van het KLIK portaal.
Haverman L, van Oers HA, Grootenhuis MA (2019). Iedereen kan KLIKken: Het bespreken van Patient Reported
Outcomes in de klinische praktijk. Praktische Pediatrie, 2, 76-83.

Stress na IC opname

In april publiceerde het magazine V&VN Kinderverpleegkunde een artikel over stressklachten bij kinderen na een IC
opname, waarin het belang van psycho-educatie, tijdige screening en monitoring van problemen en goede follow-up zorg
wordt benadrukt. KLIK wordt in dit artikel als PROM tool beschreven voor het screenen van stressklachten bij kinderen die
op een IC hebben gelegen en hun ouders.
Gathier AW, Knoester H, Haverman L (2019). Stressklachten bij kinderen na een IC-opname. V&VN Kinderverpleegkunde
magazine, 1, 28-31.

                                                            Het KLIK team Amsterdam UMC wenst u een...

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

mailto:info@hetklikt.nu
mailto:nieuwsbrief@hetklikt.nu?subject=Afmelding%20Nieuwsbrief

	www.hetklikt.nu
	KLIK Nieuwsbrief


