
 

 
 

 
 

 
 

 

Kwaliteit van Leven In Kaart (KLIK) 

voor jongeren met diabetes 
 
In het Laurentius Ziekenhuis maken wij gebruik van het programma genaamd KLIK. Dit is in de laatste 3 
maanden van het jaar een vast onderdeel van de diabeteszorg voor kinderen en jongeren. 
 
Over 1½ week heb je een afspraak op de kinderdiabetespoli. We vragen je voor dit bezoek om de 
vragenlijsten van KLIK in te vullen. Via deze folder informeren we je over hoe je kunt inloggen op de KLIK-
website en hoe je de vragenlijsten kunt invullen. 

 
Wat is KLIK? 

De naam KLIK staat voor Kwaliteit van Leven In Kaart. Hoe gaat het met jou en met je diabetes, thuis en op 
school? Om daar achter te komen vragen we je om thuis, 1x per jaar vragenlijsten in te vullen via de website 
www.hetklikt.nu. 
Bij het volgende polibezoek bespreek je dan samen met de diabeteskinderarts, maatschappelijk werker en 
psycholoog je antwoorden. Je ouders vragen we de oudervragenlijsten in te vullen. 
 
Vertrouwelijk  

Je naam hoef je niet in te vullen op de vragenlijst. Alleen de behandelaars van het kinderdiabetesteam 
kunnen je antwoorden zien.  
 
Hoe meld je je aan?  

Vanaf nu is het mogelijk om je samen met je ouder(s) of verzorger(s) aan te melden via de website 
www.hetklikt.nu. 
Op deze pagina klik je eerst op ‘Nieuw account aanmaken’, onder het inlog vak. Kies het ziekenhuis waar je 
onder behandeling bent (Laurentius Ziekenhuis) en klik daarna op jouw groep (Diabetes). 
 

 
Voor de aanmelding is nodig: 
 De eerste twee letters van je voor- en achternaam. 
 Het e-mailadres van één van je ouder(s) of verzorger(s) en als je een eigen mailadres hebt, kun je dit ook 

invullen op de website. 
 Je geboortedatum. 
 De datum van het eerstvolgende polibezoek. 
 
Direct na aanmelding krijg je een bevestiging per e-mail met daarin een wachtwoord waarmee jij en je 
ouders kunnen inloggen op de website. Mocht je een eigen e-mailadres ingevuld hebben, dan krijg je een 
eigen wachtwoord toegestuurd. Na de eerste keer inloggen kun je dit wachtwoord aanpassen in een 
zelfgekozen wachtwoord. Je kunt de vragenlijsten invullen vanaf 1½  week voor de afspraak met de dokter. 
Het invullen duurt maximaal 15 minuten. 
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Beveiliging 

De KLIK website bevindt zich in een beveiligde afgeschermde web-omgeving. Alle gegevens worden 
volgens de regels voor medische veiligheid behandeld. Bezoekers die niet ingelogd zijn kunnen alleen de 
homepage bekijken.  
 

Vragen? 

Heb je vragen over KLIK, stuur dan een mail naar info@hetklikt.nu. 
 
Klik je mee? 

We vinden het fijn dat je meedoet. 
Tot ziens op de diabetespoli. 
 
Het kinderdiabetesteam 
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