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Met de zomerperiode in aantocht, is het weer tijd voor een KLIK nieuwsbrief. Hierin blikken we terug op de

ontwikkelingen rondom KLIK in de afgelopen periode.

KLIK Amsterdam UMC tijdens de coronacrisis

De afgelopen maanden zagen de werkzaamheden van het KLIK team van het Amsterdam UMC er anders uit dan normaal.

Vanwege de maatregelingen rondom COVID-19 werkte het KLIK team vanuit huis. Dit maakte het lastiger om telefonisch

contact op te nemen met patiënten en hen op de poli te assisteren bij het invullen van de vragenlijsten in KLIK. Gelukkig

bleek contact via e-mail goed mogelijk en konden patiënten en zorgverleners toch geholpen worden. Inmiddels werkt het

KLIK team weer één dag per week vanuit het AMC. Het trainen van nieuwe KLIK-gebruikers vindt momenteel nog wel

digitaal plaats. Alhoewel dit niet de voorkeur heeft, is dit toch een prima manier gebleken om hen alsnog wegwijs te maken

in het gebruik van KLIK.

KLIK-COVID studies

Op het gebied van onderzoek hebben we zeker niet stil gezeten tijdens de coronacrisis! Het KLIK team heeft namelijk, in

samenwerking met o.a. de Bascule, verschillende KLIK-COVID studies opgezet gericht op het meten van de psychosociale

impact van de corona maatregelen op kinderen en adolescenten. In april en mei zijn daarom, via KLIK, vragenlijsten (o.a.

PROMIS CATs) afgenomen bij drie verschillende groepen; de algemene Nederlandse bevolking, kinderen uit het EKZ met

een chronische aandoening en bij patiënten in de kinderpsychiatrie. In het najaar zal er een tweede meting plaatsvinden.

Op dit moment zijn we bezig met het analyseren van de al verzamelde data en hopelijk kunnen we in de volgende

nieuwsbrief de publicatie hierover met jullie delen. Dankzij een gulle schenking van Tetra Laval via Stichting Steun Emma

Kinderziekenhuis konden deze studies worden uitgevoerd, super bedankt!

VBHC prijs nominatie

Goed nieuws, KLIK is genomineerd voor de prestigieuze Value-Based Health Care Prize 2020!

Om de prijs te winnen, hebben we jullie stem nog hard nodig, dat kan hier. Meer weten over

VBHC (waardegedreven zorg) en de VBHCPrize2020, ga dan naar vbhcprize.com.

Nieuwe KLIK medewerker: Marlotte!

Sinds april 2020 is Marlotte Koopen werkzaam bij het KLIK team in het Emma Kinderziekenhuis (EKZ).

Marlotte is afgestudeerd als orthopedagoog. Ze houdt zich onder andere bezig met de implementatie van

KLIK in het EKZ en daarbuiten, en met de HIPPO studie, waarbij ouderlijke stress van kinderen op de

NICU in kaart wordt gebracht via het KLIK portaal.

KLIK & PROMIS

In de vorige nieuwsbrief vertelden wij u dat computer adaptief testen (CAT) via het KLIK portaal mogelijk is. Zo kunnen de

vragenlijsten van het Patient-Reported Outcomes Measurement Information System (PROMIS) afgenomen worden via

KLIK. Hierdoor hoeven patiënten minder vragen in te vullen om een even betrouwbare score te krijgen als huidige

vragenlijsten. Deze PROMIS CATs worden inmiddels gebruikt in de klinische praktijk bij de psychosociale afdeling van het

Emma Kinderziekenhuis. Binnenkort zullen ook de ouder-gerapporteerde (parent-proxy) versies van PROMIS als CAT

beschikbaar komen in KLIK, zodat ouders met behulp van een aantal korte vragen meegenomen kunnen worden bij het

evalueren hoe het met hun kinderen gaat. In februari 2020 heeft het International Consortium for Health Outcomes

Measurement (ICHOM) daarnaast de PROMIS Global Health scale geïncludeerd in de standaard set voor het meten van

algemene pediatrische gezondheid, zie ook hier. Voor meer informatie over de PROMIS ontwikkeling binnen Nederland,

kunt u kijken op www.dutchflemishpromis.nl.

Themalijsten educatieve video’s

In de vorige nieuwsbrief werd vermeld dat de educatieve video’s, die kinderen en ouders kunnen helpen bij de

voorbereiding op de afspraak met de zorgverlener, op de KLIK website beschikbaar zijn. Recent zijn hier twee bijpassende

themalijsten (één voor jongeren, één voor ouders) aan toegevoegd. Deze kunnen gebruikt worden als hulpmiddel om

voorafgaand aan de afspraak op te schrijven welke onderwerpen jongeren/ouders willen bespreken. De themalijsten voor

kinderen en ouders zijn te vinden op de KLIK website.

Statistieken

Sinds de laatste nieuwsbrief in

december 2019 is KLIK verder

gegroeid. Er maken in totaal 136

patiëntgroepen in 32 verschillende

centra gebruik van KLIK. Er zijn

meer dan 1350 behandelaars

getraind in het gebruik van KLIK en

ruim 19.000 patiënten hebben zich

aangemeld op de KLIK website.

KLIK filmpje

Voor zorgverleners is er een

overzichtelijk KLIK filmpje

beschikbaar waarin KLIK en het

gebruik van PROMs duidelijk

worden uitgelegd voor

zorgverleners. Dit filmpje is hier te

vinden.

KLIK folder in nieuw jasje

Begin juni is de nieuwe KLIK folder

voor kinderen/ouders en volwassen

patiënten gelanceerd. U kunt deze

opvragen via info@hetklikt.nu.

Binnenkort volgt de KLIK folder voor

zorgverleners. 



HIPPO studie

Begin juli is de HIPPO studie (Happiness for Improvement of Premature and

Parental Outcomes) op de IC neonatologie afdelingen (NICU) in het

Amsterdam UMC en Erasmus MC gestart. De andere NICUs in Nederland

zullen later volgen. Met deze studie wordt de mate van stress en comfort bij

prematuur geboren kinderen en hun ouders in kaart gebracht, met als doel

de zorg voor (toekomstige) prematuren en hun ouders te verbeteren. De

vragenlijsten die worden afgenomen in deze studie worden via het KLIK

portaal ingevuld.

Twee-factor authenticatie

Sinds september 2019 wordt er op de KLIK website ingelogd met het e-mailadres. Daarnaast verplicht de verscherpte

privacywetgeving twee-factor-authenticatie voor alle KLIK gebruikers. Bij inloggen op de KLIK website wordt als extra

controle via een app een code gegenereerd die ingevuld dient te worden. Meer informatie over het aanzetten van twee-

factor authenticatie is hier te vinden.

Artikel evaluatie KLIK met zorgverleners

Recent is het artikel ‘Clinicians’ perspective on the implemented KLIK PROM portal in clinical practice’ gepubliceerd

in Quality of Life Research. Deze studie beschrijft de mening van zorgverleners over het KLIK PROM portaal.

Zorgverleners omschrijven KLIK als een waardevol instrument om het (psychosociaal) functioneren van hun patiënten

systematisch te monitoren.

Teela L, van Muilekom MM, Kooij LH, Gathier AW, van Goudoever JB, Grootenhuis MA, Haverman L, & van Oers

HA. Clinicians perspective on the implemented KLIK PROM portal in clinical practice’. QOLR, 2020. DOI: https://doi.org

/10.1007/s11136-020-02522-5

KLIK Prinses Máxima Centrum

KLIK Prinses Maxima Centrum in Corona tijd

Het KLIK-team van het Máxima werkt alweer drie maanden vanuit huis. En dat gaat verrassend goed! Kinderen en ouders

zijn ook prima telefonisch te benaderen voor KLIK en bovendien zijn veel gezinnen thuis en hebben zij ook meer tijd voor

een gesprek. Dit leidt tot nog meer leuke en waardevolle gesprekken. Er gaat natuurlijk niets boven persoonlijk contact,

maar dat is een kwestie van tijd. Voor nu weten ouders/kinderen en collega’s ons goed te vinden en andersom. Bovendien

is KLIK juist in deze periode van meerwaarde gebleken, het monitoren van Kwaliteit van Leven van ouders/patiënten, gaat

dankzij KLIK gewoon door!

Nieuwe collega KLIK team

Na het vertrek van onze collega Daniëlle van Miltenberg hebben wij 1 april jl. Marcel Ton verwelkomd als

nieuwe KLIK-collega. Marcel was al werkzaam in het Máxima als Facilitair Service medewerker en blijft dit

ook part-time doen naast het part-time werk voor KLIK. Van deze dubbelrol kunnen wij ook profiteren.

Marcel komt als FSM’er veel bij patiënten en ouders op hun kamer en meermaals is KLIK op deze manier

al ter sprake gekomen! Vanwege de Corona maatregelen is Marcel ook, met succes, volledig online

ingewerkt!

En verder…

Kunnen we melden dat de implementatie van KLIK als vast onderdeel van de zorg in het Máxima nog steeds door gaat.

We naderen het aantal van 2000 benaderde gezinnen waarvan er al 1650 actief ‘KLIKken’. Naast het hoge invulpercentage

van de KvL vragenlijsten (ca. 80%) groeit ook het aantal ingevulde PAT & LTO’s gestaag.

Het KLIK team Amsterdam UMC wenst u vanuit huis een fijne zomer toe!

KLIK in de media

In het kwartaalmagazine

Crohniek van de Crohn en

Colitis Ulcerosa Vereniging

Nederland is eind 2019 een

interview met KLIK coördinator

Hedy van Oers gepubliceerd.

Hierin wordt het belang van

aandacht voor ouders van

kinderen afhankelijk van TPV

thuis besproken. Het artikel is

hier te lezen.

Op de nieuwsblog Kind&Zorg

van Stichting Kind&Ziekenhuis is

in mei een leuk artikel geplaatst

over de educatieve video’s voor

kinderen en ouders die het KLIK

team in samenwerking met de

Cyberpoli heeft ontwikkeld. Lees

het artikel hier.

Onlangs verscheen in het

Nederlands Tijdschrift voor de

Revalidatiegeneeskunde een

interessant stuk over het gebruik

van de Groei-wijzer via KLIK bij

patiënten met Spina Bifida. Lees

het stuk hier. 

Social Media

Volg ons op:

LinkedIn (KLIK)

Instagram (klikproject)

Twitter (@KLIKproject)

Facebook (KLIK)

KLIK Demo

Benieuwd hoe het KLIK portaal eruit

ziet voor behandelaars? Ga dan

naar www.hetklikt.nu en log in met

‘e-mailadres’ ‘PRO’ en wachtwoord

‘KLIK’. Nu heeft u de mogelijkheid

onder ‘mijn patiënten’ een aantal

PROfielen van nep-patiënten 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.



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 nieuwsbrief@hetklikt.nu.

Uw emailadres wordt dan uit onze

mailinglijst verwijderd.

Afmelden? Stuur een email naar

nieuwsbrief@hetklikt.nu


