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Opgroeien met een chronische ziekte 

•  Een chronische ziekte maakt verhoogd kwetsbaar en  
leidt tot: 
– verminderd zelfvertrouwen 
– problemen in de sociale aanpassing.  

•  25 % van de kinderen met een chronische ziekte 
behoefte aan een vorm van psychosociale 
ondersteuning. 

•  Kortom… Opgroeien met een chronische ziekte brengt 
extra uitdagingen met zich mee: fysiek, sociaal en 
emotioneel. 



 Systematische aandacht voor 
psychosociale 

problemen in klinische praktijk ontbreekt 
 
 
 

 
 
 

Patient Reported Outcomes (PROs)  
 

PROs in de klinische praktijk 

Directe rapportage van een patiënt over zijn/
haar functioneren zonder tussenkomst van een 

derde persoon.  
Een voorbeeld van PROs zijn vragenlijsten.  



KLIK PROfiel 

Hoe werkt KLIK? 



  

•  Aanvulling of leidraad gesprek 
•  KvL ‘labuitslag’ 
•  Meer informatie: visie kind 
•  Gericht adviseren en verwijzen 
•  Arts is géén psycholoog, wel poortwachter 

Korte	  film	  over	  KLIK:	  
www.hetklikt.nu	  

KLIK PROfiel 



Onderzoek 
 
 

2011 Resultaten QLIC-ON en KLIK bekend: 
•  Emotionele en sociale problemen worden vaker besproken en 
beter gesignaleerd 
•  Artsen geven aan dat zij meer tevreden zijn over een gesprek 
•  Het consult bij de kinderarts duurt door het gebruik van het 
PROfiel niet langer (-3 min) 
•  Ouders geven het gebruik van het PROfiel een 8 
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De 3 doelen 

Monitoren & 
Signaleren Screenen Onderzoek 



Patiënt participatie 

Betrokken ontwikkeling vragenlijst ouders 

Opzet expert-panel uit KLIK database; 
Zowel ouders als kinderen 

Opzet KLIK voor jongvolwassenen 



2015:	  volgende	  projecten	  KLIK	  
	  

KLIK	  Transi:e	  
-‐  KLIK	  stopt	  niet	  wanneer	  kinderen	  overgaan	  naar	  volwassenzorg	  
-‐  Er	  is	  ruimte	  voor	  de	  levensloopontwikkeling	  
-‐  Vragenlijsten	  waren	  nog	  niet	  beschikbaar	  voor	  18+	  
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KLIK transitie 



2015	  Volgende	  projecten	  KLIK	  
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KLIK transitie 



KLIK transitie 

Eerste	  onderzoek	  bij	  JV	  stollingsziekten	  
	  
-‐  Inzicht	  in	  psychosociaal	  funcMoneren	  van	  JV	  met	  stollingsziekten	  
-‐  Wat	  is	  er	  nodig	  om	  KLIK	  te	  implementeren	  bij	  deze	  groep:	  

-‐  Welke	  thema’s	  spelen	  in	  het	  leven	  met	  een	  stollingsziekte?	  
-‐  Welke	  vragenlijsten	  passen	  daar	  bij?	  
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Hemofilie: 
•  Geslachtsgebonden erfelijke aandoening in de 

bloedstolling 
•  Vrouwen zijn draagster, mannen hebben hemofilie 
•  Twee typen hemofilie: 

•  Hemofilie A; te weinig Factor VIII, komt vaker voor (80%) 
•  Hemofilie B; te weinig Factor IX 

•  Drie vormen: 
•  Mild (5-40% stollingsfactor) 
•  Matig (2-5% stollingsfactor) 
•  Ernstig (<1% stollingsfactor) 

•  Behandeling: 
•  Toediening stollingsfactor ‘on demand’ 
•  Profylaxe 

Stollingsziekten 



! 

Jongvolwassenen stollingsziekten 

Focusgroepen 
In samenwerking met 

NVHP 

Cross-sectioneel 
Psychosociaal 

functioneren JV 

Onderzoek 



Participanten focusgroepen: 
•  Jongvolwassenen met stollingsziekten 
•  16-30 jaar 
•  Samenwerking met Nederlandse  

Vereniging van Hemofilie Patiënten (NVHP) 
jongerenwerkgroep 

•  Samenwerking internisten/verpleegkundige 
volwassenen AMC 

Focusgroepen 



Focusgroepen: 
•  Uitnodigingsbrieven (N=23) 
•  Samenwerking met Nederlandse Vereniging van 

Hemofilie Patiënten (NVHP) jongerenwerkgroep 
•  N=8 (33%), 2 focusgroepen 
•  Locatie: AMC, Amsterdam 
•  Duur: ± 2 uur 
•  1 gespreksleider, 1 assistent 

Focusgroepen 



Uitwerking: 
•  Opnemen op band 
•  Compleet uitschrijven 

•  Coderen (2 onafhankelijke onderzoekers) 
•  Thema’s identificeren in groepsbijeenkomst 

Focusgroepen 



Sport 
‘Belangrijk	  om	  wel	  te	  
sporten,	  maar	  juiste	  
begeleiding	  daarbij	  is	  erg	  
belangrijk,	  tot	  hoever	  kan	  
je	  gaan,	  risico’s’	  	  

‘Sport	  is	  erg	  belangrijk,	  je	  
wordt	  er	  sterker	  door	  en	  
beschermt	  je	  spieren’	  

‘Voel	  me	  wel	  beperkt	  in	  het	  
sporten	  door	  mijn	  
hemofilie’	  	  

‘Ik	  zou	  het	  liefst	  wel	  
American	  Football	  willen	  
spelen,	  maar	  kan	  niet’	  

‘Door	  gewrichtsschade	  	  heb	  
ik	  toch	  moeten	  stoppen	  
met	  voetbal’	  	  

‘Schade	  wordt	  steeds	  erger,	  
uiteindelijk	  toch	  bespreken	  
in	  het	  ziekenhuis’	  

Thema’s 



Vakanties/reizen 
‘Mijn	  ouders	  hadden	  geen	  
zin	  om	  dingen	  te	  regelen	  
voor	  de	  vakanEe	  en	  
hemofilie,	  dus	  daarom	  
bleven	  wij	  alEjd	  in	  NL’	  

‘Ik	  ben	  1x	  naar	  Canada	  
geweest	  en	  dat	  was	  een	  
drama’	  

‘Bewust	  geworden	  waar	  
rekening	  mee	  gehouden	  
moet	  worden	  en	  dat	  reizen	  
niet	  vanzelf	  sprekend	  is’	  

‘Voor	  mij	  is	  er	  geen	  
profylaxe	  is	  en	  ben	  
aLankelijk	  van	  
bloedproducten,	  dus	  	  ga	  
niet	  zomaar	  overal	  heen’	  	  

‘Ik	  denk	  vaak	  na	  over	  
kinderen	  en	  maak	  me	  soms	  
zorgen	  over	  de	  toekomst’	  

Thema’s 



Autonomie 
& Toekomst 

‘Ik	  begin	  nu	  pas	  alles	  zelf	  te	  
regelen’	  

‘Ik	  hou	  alles	  zelf	  in	  de	  
gaten’	  

‘Het	  zou	  helpend	  zijn	  om	  
aandacht	  en	  informaEe	  
over	  verzekering	  en	  
hypotheek	  te	  krijgen’	  

‘Ik	  denk	  vaak	  na	  over	  
kinderen	  en	  maak	  me	  soms	  
zorgen	  over	  de	  toekomst’	  

‘De	  toekomst	  wat	  betreN	  
de	  financiering	  van	  
medicaEe	  heeN	  mij	  aan	  het	  
denken	  gezet’	  

Thema’s 



2) Vragenlijsten cross-sectionele studie: 
•  PedsQL voor jongvolwassenen 
•  Levensloopvragenlijst voor 

jongvolwassenen (LVJV) 
•  Vragenlijsten gebaseerd op thema’s 

focusgroepen 

Cross-sectioneel 



Even voorstellen!   
  
•  Ruben Enklaar 
•  25 jaar 
•  Hemofilie A - Ernstig >1% 



Waarom ik hier sta  
  
•  Hemofilie – Ernstig 
•  Wat heb ik niet gehad? 
•  Wat heb ik moeten laten? 



Redenen voor meedoen 
aan onderzoek     

•  Alles! 



Kortom: 
 
  

GA. 
ZO. 

DOOR!   
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