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In het Prinses Máxima Centrum vragen we u regelmatig om
vragenlijsten in te vullen. Dit kan onderdeel zijn van de zorg
of het kan horen bij wetenschappelijk onderzoek. Voor het
afnemen van deze vragenlijsten wordt gebruik gemaakt van
het KLIK-portaal. In deze folder leest u hoe dit werkt.

KLIK en zorg
In de zorg doen wij er alles aan om de kans op genezing te vergroten en
de kwaliteit van leven zo optimaal mogelijk te houden.
• Wij besteden systematisch aandacht aan de ontwikkeling en kwaliteit van
leven van kinderen en hun ouders. De vragenlijsten die worden ingevuld
in het KLIK-portaal worden omgezet in een KLIK-PROfiel en worden
tijdens een afspraak op de polikliniek met u en/of uw kind besproken
door de vaste behandelaar.
• Op bepaalde poli
klinieken gebruiken
we extra vragenlijsten
om zicht te krijgen op
eventuele specifieke
gevolgen van de
behandeling.
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KLIK en onderzoek
In het kader van onderzoek maken we voor diverse onderwerpen gebruik
van verschillende vragenlijsten.
• Behandelprotocol · De medische behandeling die uw kind krijgt, gaat
volgens een behandelprotocol. Hier kunnen vragenlijsten bij horen.
• Losstaand onderzoek · Het kan zijn dat u wordt benaderd om deel te
nemen aan aanvullend onderzoek over een specifiek onderwerp.
• Tevredenheid in het Prinses Máxima Centrum · We doen regel
matig een tevreden
heidsonderzoek. We
vragen dan naar uw
mening of die van uw
kind over de zorg.

Aanmelden voor KLIK
• Ga naar www.hetklikt.nu
• Klik op Aanmelden voor KLIK onder het inlogvak
• Kies het Prinses Máxima Centrum als ziekenhuis
• Klik op Oncologie
• Kies bij deelname KLIK zorg en/of de studie
waarvoor u bent uitgenodigd
• Vul het aanmeldformulier in

Eén account per gezin
• Per gezin maakt u één account aan op de KLIK-website
• Er zijn altijd vragenlijsten voor ouders
• Vanaf de leeftijd van 8 jaar wordt uw kind ook gevraagd zelf
vragen te beantwoorden
• Om als kind zelf vragen te beantwoorden: log in als kind

Vragenlijsten en gegevens
• De vragenlijsten met verschillende doelen worden waar
mogelijk op elkaar afgestemd, zodat het u zo min mogelijk tijd
en moeite kost
• Alle gegevens bevinden zich in een beveiligde omgeving en
worden vertrouwelijk behandeld
• Het invullen van vragenlijsten in KLIK is altijd vrijwillig

Vragen?
U kunt het KLIK-team bereiken per e-mail op
klik@prinsesmaximacentrum.nl of per telefoon op
088 972 93 16.

www.prinsesmaximacentrum.nl

