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Kwaliteit van Leven  
in de spreekkamer 

 

           

Interventies en instrumenten gericht op 
zelfmanagement en zelfredzaamheid van 
jongeren 

Doel 
 

Met behulp van het digitaal portaal ‘KLIK’ inzicht krijgen in de kwaliteit van leven van kinderen en 
jongeren met chronische aandoeningen zoals zij die zelf ervaren op fysiek, emotioneel, sociaal en 
verstandelijk gebied. Problemen vroegtijdig signaleren en bespreken in de spreekkamer; met alle 
betrokkenen gezamenlijk de kwaliteit van de zorg verbeteren. 

Doelgroep 
 

Kinderen en jongeren van 0-18 jaar met een chronische ziekte, hun ouders en de behandelende 
professionals. 

Beschrijving 
 

Het is belangrijk in de spreekkamer systematisch aandacht te besteden aan de kwaliteit van leven van 
jongeren met een chronische of levensbedreigende aandoening om de aanpassing aan de ziekte te 
bevorderen en onzekerheden en depressieve gevoelens op te sporen. Om dit te kunnen realiseren is de 
KLIK-methode ontwikkeld. 
 
KLIK (Kwaliteit van Leven In Kaart) is een digitaal portaal waarin kinderen en hun ouders van huis uit 
vragenlijsten kunnen invullen. Onder de 8 jaar vullen ouders de vragenlijsten in, vanaf 8 jaar doen 
kinderen dat zelf. Zo worden het psychosociale functioneren en de omgang met de aandoening in kaart 
gebracht. De antwoorden worden weergegeven in stoplichtkleuren: groen betekent geen probleem, 
oranje soms problemen, rood vaak problemen. Deze uitkomsten worden omgezet in een overzichtelijk 
KLIK PROfiel, dat de arts bespreekt met de patiënt (PRO: Patient Reported Outcomes). 
   
KLIK, ontwikkeld door het Emma Kinderziekenhuis - AMC, is zeer gebruiksvriendelijk en bevat vele 
vragenlijsten voor een verscheidenheid aan specialismen/diagnosen. 
 

Verwijzing 
 

Website Het Klikt, hier is een korte instructiefilm te zien. 
 
Contactpersoon: dr. Lotte Haverman: info@hetklikt.nu 
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 Voorbeeld(en) van toepassingen in de Praktijk 

Praktijkvoorbeeld 
 

De 11-jarige Marie is gediagnosticeerd met Poly Articulaire Juveniele Idiopatische Artritis en was niet in 
staat om naar school te gaan, toen zij voor het eerst op de polikliniek kwam. Na behandeling met 
ontstekingsremmers ging het een stuk beter met Marie’s gewrichten. Zij bezoekt sindsdien regelmatig de 
polikliniek en leert haar behandelend kinderreumatoloog steeds beter kennen. Voorafgaand aan de 
laatste twee bezoeken aan de polikliniek heeft Marie via internet de Kwaliteit van Leven-vragenlijsten 
ingevuld. Haar PROfiel kleurde voornamelijk groen op de fysieke items, maar gaf wel problemen aan op de 
sociale en emotionele gebieden. Tijdens het consult besprak de arts het PROfiel met haar. Marie vertelde 
dat haar vrienden haar soms niet begrijpen en dat dit haar boos maakt. Ook vertelde zij zich zorgen te 
maken over de toekomst. De kinderreumatoloog adviseerde haar voor haar klasgenootjes een spreekbeurt 
te houden over haar ziekte. Ook legde de kinderarts haar het verloop van de ziekte nog eens uit. Deze 
problemen zou de arts tijdens het volgende consult opnieuw met haar bespreken en wanneer de situatie 
niet verbeterd was, zou een verwijzing naar de psychosociale afdeling een optie kunnen zijn. Aan het 
einde van het consult gaf Marie aan dat ze opgelucht was door het advies. Ook gaf ze aan dat ze het KLIK 
PROfiel wel voor elk consult wilde gebruiken, omdat het daardoor veel makkelijker was met haar dokter te 
praten. 

 
Naast het Emma Kinderziekenhuis - AMC gebruiken ook Reade, OLGV locatie West, VU medisch 
centrum, Spaarne Gasthuis, LUMC, Erasmus MC, Maasstad Ziekenhuis, PMC, Wilhelmina 
kinderziekenhuis, Radboudumc, RaacK en Zuyderland KLIK bij kinderen met verschillende 
aandoeningen. 

Effect/resultaat 
 

Effectiviteit van het KLIK programma is inmiddels aangetoond met twee onderzoeken naar de directe 
terugkoppeling van Kwaliteit van Leven gegevens aan een arts door middel van Patient Reported 
Outcomes (PRO), in dit geval het KLIK PROfiel. Deze onderzoeken tonen aan dat emotionele en sociale 
onderwerpen vaker ter sprake komen tijdens een consult. Daarnaast worden emotionele problemen en 
problemen op het gebied van school minder vaak gemist. Bovendien geven kinderartsen aan dat zij meer 
tevreden zijn over een consult als het KLIK PROfiel kon worden gebruikt.  De duur van het consult blijkt 
met het KLIK PROfiel zelfs drie minuten korter. 

Overig 
 

In de PROfielen worden de periodieke antwoorden van de kinderen onder meer verwerkt tot grafieken. 
Deze grafieken krijgt alleen de arts te zien, omdat tijdens het onderzoek bleek dat kinderen een soort 
competitiegevoel krijgen van de normlijn. 
 
Voor deelname aan KLIK moet een eenmalig instapbedrag worden betaald, en daarna een jaarlijkse fee.  
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