
 

 
 

 
 

 
 

 

Kwaliteit van Leven In Kaart (KLIK) 

voor ouders en verzorgers van een kind met diabetes 
 
In het Laurentius Ziekenhuis maken we gebruik van het programma genaamd KLIK. Dit is in het 4e kwartaal 
van het jaar een vast onderdeel van de diabeteszorg voor kinderen en jongeren. 
Uw kind heeft over 1½ week een afspraak op de kinderdiabetespoli. Via deze folder krijgt u verdere 
informatie over hoe u kunt inloggen op deze website en hoe u de vragenlijsten kunt invullen.  
 

 
Wat is KLIK? 

De naam KLIK staat voor Kwaliteit van Leven In Kaart. KLIK heeft als doel om binnen de zorg meer 
aandacht te besteden aan het psychosociaal functioneren van kinderen en jongeren. KLIK is ontwikkeld in 
het Emma Kinderziekenhuis AMC in Amsterdam en wordt al in meerdere ziekenhuizen gebruikt. Centraal 
staat de vraag hoe het kind in het dagelijks leven functioneert en hoe hij of zij zich voelt. De Nederlandse 
Diabetes Federatie schrijft in de Zorgstandaard voor kinderen met diabetes, dat er meer aandacht voor moet 
zijn voor het psychosociaal functioneren van kinderen en jongeren. Wij hopen dit met het programma KLIK 
voor kinderen en ouders op een makkelijke manier te doen. 
 
 
Wat betekent dit voor u? 

KLIK houdt in dat we u en/of uw kind vragen om één keer per jaar thuis vragenlijsten in te vullen via de 
website www.hetklikt.nu. Het invullen duurt maximaal 15 minuten. 
De behandelaar kan de antwoorden op de vragenlijsten bekijken. Tijdens de poliafspraak worden de 
antwoorden door de diabeteskinderarts, maatschappelijk werker of psycholoog samen met jullie besproken. 
Tot de leeftijd van 8 jaar vult u als ouder een vragenlijst in over uw kind. Vanaf 8 jaar vult uw kind zelf in hoe 
het met hem of haar gaat. Aan alle ouders wordt gevraagd om eens per jaar een aantal algemene vragen in 
te vullen en vragen over hoe het met u zelf gaat. 
 
 
Wat zijn de voordelen van KLIK? 

We kunnen zien of u en uw kind speciale vragen of behoeftes hebben. Hierdoor kan de zorg en begeleiding 
door het kinderdiabetesteam beter op u en uw kind  worden afgestemd. Met de KLIK-methode kunnen 
problemen vroegtijdig gesignaleerd worden. Als u de vragenlijsten van KLIK een aantal keren invult, dan is 
goed te zien of er in de loop van de tijd veranderingen zijn. 
 
 
Beveiliging 

De KLIK website bevindt zich in een beveiligde afgeschermde web-omgeving. Alle gegevens worden 
volgens de regels van medische veiligheid behandeld. Alleen de leden van het kinderdiabetesteam hebben 
toegang tot uw gegevens. Bezoekers die niet ingelogd zijn kunnen alleen de homepage en andere 
informatieve delen bekijken. 
 

http://www.hetklikt.nu/
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Hoe meldt u zich aan?  

U kunt zich vanaf nu aanmelden op de website www.hetklikt.nu.  
Klik op ‘Nieuw account aanmaken’, onder het inlog vak. Kies het ziekenhuis waar uw kind onder 
behandeling is (Laurentius Ziekenhuis). Klik daarna op de groep die op uw kind van toepassing is 
(Diabetes). 

 
 
U komt dan op de aanmeldpagina. Voor de aanmelding is nodig: 
 De eerste twee letters van de voor- en achternaam van uw kind. 
 Uw e-mailadres. Als uw kind een eigen e-mailadres heeft, kunt u dit ook invullen op de website. 
 De geboortedatum van uw kind. 
 De datum van het eerstvolgende polibezoek. 
 
U krijgt direct na aanmelding een bevestiging per e-mail met daarin een wachtwoord, waarmee u kunt 
inloggen op de website. Uw kind krijgt een eigen wachtwoord toegestuurd als u dit e-mailadres heeft 
ingevuld. Na de eerste keer inloggen kunt u dit wachtwoord wijzigen in een zelfgekozen wachtwoord. 
Daarnaast is het sinds kort nodig dat u een verificatiecode invoert. Deze krijgt u via een app doorgestuurd 
(twee-factor authenticatie). Meer informatie hierover krijgt u, na aanmelding, via de mail toegestuurd. 
 
Om de vragenlijsten in te vullen gaat u naar www.hetklikt.nu en logt u in met uw e-mailadres en wachtwoord. 
Het invullen van de vragenlijsten duurt maximaal 15 minuten. 
De volgende keer dat u weer bij de behandelaar komt, kunt u direct op de website komen door uw 
wachtwoord in te voeren. Bewaar uw wachtwoord dus goed. 
 
 

LET OP 

We vragen aan alle ouders en verzorgers om een algemene 
vragenlijst in te vullen én de vragen over hoe het met uzelf gaat.  
 

 
 
Vragen? 

Als u vragen heeft over KLIK, kunt u een mail sturen naar info@hetklikt.nu. 
 
Klikt u mee? 

Fijn dat u meedoet. 
 
Het kinderdiabetesteam 
 
 
 
 
 
 

Laurentius Ziekenhuis 
Mgr. Driessenstraat 6 
(hoofdingang bereikbaar via de Oranjelaan) 
6043 CV Roermond 
www.lzr.nl 
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