
Help de zorg voor patiënten in het Emma Kinderziekenhuis te verbeteren! 
Werkervaringsplek implementatie KLIK PROM portaal Emma Kinderziekenhuis 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omschrijving KLIK PROM portaal 
Patiënten met een chronische ziekte of aandoening kunnen problemen ondervinden op het gebied 
van kwaliteit van leven, symptomen en psychosociaal functioneren. Deze problemen zijn niet altijd 
bekend bij de behandelaar en worden niet altijd systematisch besproken. Voor de patiënt is het van 
belang om hier wel systematisch aandacht aan te besteden, zodat problemen snel gesignaleerd 
kunnen worden. 
 
KLIK is een innovatief digitaal PROM portaal (www.hetklikt.nu) wat voor verschillende 
patiëntengroepen in het Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC en in vele andere ziekenhuizen 
wordt gebruikt. Patiënten en/of hun ouders wordt gevraagd om, voordat ze bij de behandelaar 
komen, online vragenlijsten (PROMs = Patient Reported Outcome Measures) in te vullen over hun 
kwaliteit van leven, symptomen en het psychosociaal functioneren. De antwoorden worden 
overzichtelijk samengevat in een KLIK PROfiel. Dit PROfiel wordt door de behandelaar besproken 
tijdens het consult. Hierdoor worden problemen sneller gesignaleerd.  
 
Wat ga je doen binnen de werkervaringsplek?  
We zijn op zoek naar een enthousiaste bachelor- of masterstudent, of afgestudeerde binnen de 
sociale wetenschappen die ons wil ondersteunen bij de KLIK werkzaamheden: 

 Telefonisch contact met patiënten en ouders om ze te informeren over KLIK en/of ze te 
herinneren aan het invullen van vragenlijsten 

 Klaarzetten van de afspraken van patiënten in KLIK 

 Beantwoorden van vragen van patiënten en behandelaars per mail 

 Versturen van uitnodigingsbrieven 

 Meekijken met KLIK trainingen 

 Mogelijkheden voor aanvullende ondersteunende taken op het gebied van wetenschappelijk 
onderzoek (in overleg) 
 

Er is uitdrukkelijk geen patiëntenzorg mogelijk, het gaat om een ondersteunende werkervaringsplek 
voor 2 dagen per week voor een periode van minimaal 3 maanden. De werkervaringsplek biedt je 
een unieke kijk in een onderzoeksgroep binnen een academisch kinderziekenhuis en de mogelijkheid 
om te snuffelen aan de werkzaamheden van een psycholoog/orthopedagoog-onderzoeker. Tijdens 
de werkervaringsplek zal je begeleidt worden door een psycholoog-onderzoeker en zal samen 
bekeken worden welke vaardigheden je wenst eigen te maken tijdens dit traject. 
 
Vergoeding 
Reiskosten worden volledig vergoed. Een aanvullende onkostenvergoeding is bespreekbaar. 
 

Lijkt het je leuk? Stuur dan een mail naar info@hetklikt.nu.  

http://www.hetklikt.nu/
mailto:info@hetklikt.nu

