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Waarom deze handleiding? 
 

Uit onderzoek blijkt dat bij jongeren met chronische aandoeningen in de 

spreekkamer vooral medische aspecten aan bod komen. Niet-medische aspecten, 

zoals de toekomst van de jongere ten aanzien van een vervolgopleiding of 

beroepskeuze, seksualiteit, relatievorming en het krijgen van kinderen - kortom 

sociale participatie - komen volgens jongeren en ouders nauwelijks aan bod. Ook 

risicogedragingen (zoals roken, drinken, drugs en onveilig vrijen) komen voor bij 

jongeren met chronische aandoeningen en verdienen dus een plek in goede 

adolescentenzorg. Daarnaast is er nog weinig aandacht voor het verwerven van 

meer zelfredzaamheid op deze terreinen, of voor het zelfstandiger worden ten 

aanzien van de zorg voor de aandoening (zelfmanagement). Toch vinden jongeren 

en ouders het wel belangrijk dat deze onderwerpen in de spreekkamer besproken 

worden (van Staa et al. 2008). Ook blijkt dat jongeren met chronische aandoeningen 

regelmatig achterblijven in hun sociale ontwikkeling en minder dan hun gezonde 

leeftijdsgenoten langer afhankelijk blijven van hun ouders. Vanuit het perspectief dat 

jongeren moeten worden voorbereid op de transitie naar de volwassenheid én de 

overstap naar de zorg voor volwassenen verdienen deze zaken een plek in goede 

adolescentenzorg. 

 

Het individueel transitieplan (ITP) is een instrument dat ervoor zorgt dat deze 

onderwerpen wel systematisch aan bod komen. Het instrument daagt jongeren en 

ouders na te denken over het zetten van stappen naar zelfstandigheid en 

volwassenheid. Door middel van vragenlijsten wordt inzichtelijk gemaakt waar de 

jongere staat, en wat hij of zij nodig heeft om straks als volwassene (en volwassen 

zorgvrager) te kunnen functioneren (Op Eigen Benen 2012, toolkit).  

 

In deze handleiding wordt eerst kort beschreven wat het ITP inhoudt. Daarna wordt 

aan de hand van een stappenplan beschreven hoe het ITP door zorgverleners in de 

praktijk ingezet kan worden. Hierbij worden ook ervaringen beschreven van teams 

die al werken met het ITP. Het basis ITP, waar deze Handleiding voor is gemaakt, is 

te vinden in de toolkit op www.opeigenbenen.nu.  

 

Het stappenplan bestaat uit de volgende stappen: 

1. Het Individueel Transitieplan ontwikkelen door team 

2. Het Individueel Transitieplan invoeren in de praktijk  

3. Het Individueel Transitieplan in dagelijks gebruik 

4. Het Individueel Transitieplan afsluiten / overdragen 

 

 

 

 

 

http://www.opeigenbenen.nu/
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Wat is het individueel transitieplan (ITP)? 
 

Het individueel transitieplan is een actieplan voor zelfmanagement en 

zelfredzaamheid. Het is bedoeld voor jongeren vanaf 12 jaar met een chronische 

aandoening en hun ouders. Het ITP wordt door jongeren en hun ouders ingevuld en 

wordt gebruikt tot na de transitie naar de volwassenenzorg. Het ITP kan door de 

zorgverlener worden gebruikt om samen met de jongere en de ouders doelen te 

bepalen en afspraken te maken. Ook kan er gekeken worden naar de voortgang van 

de jongere.  

 

Het doel van het Individueel Transitieplan in om planmatig aandacht te besteden aan 

zelfmanagement en participatieschema’s om zo de autonomie en de eigen regie van 

jongeren te vergroten en zorg op maat te bieden in de transitievoorbereiding. Het zet 

vooral de jongeren, maar ook de ouders, aan het denken over onderwerpen waar 

sommige nog nooit over nagedacht hadden (zoals het regelen van voorzieningen en 

deelnemen aan het huishouden) (Hess et al. 2011).  

 

Het ITP is een individueel planningsinstrument. Dit betekent dat elke jongere (en zijn 

of haar ouders) een eigen ITP krijgt, dat er individuele verschillen zullen zijn en dat 

het een instrument is dat moet worden ingezet om afspraken te maken en te 

monitoren.  

 

Bij het ITP draait het om de volgende aspecten: 

 Het ITP is er voor alle jongeren met chronische aandoeningen en hun familie, 

ongeacht de aandoening. Als er items niet van toepassing zijn op een 

bepaalde jongere kunnen ze worden overgeslagen. 

 Het is de bedoeling dat jongere en ouders het ITP zelf invullen (en niet de 

zorgverlener). 

 Het ITP is geen gestandaardiseerd meetinstrument, maar bedoeld om 

gesprekken over zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de jongeren te 

bevorderen. Het doel is niet primair ‘assessment van competenties’, maar 

bewustwording en het opstellen van een actieplan voor jongere en ouders.  

 In het ITP gaat het erom vaardigheden (gedragingen) die essentieel zijn voor 

een succesvolle transitie naar de volwassenenzorg en naar de volwassenheid 

concreet te benoemen en te ontwikkelen. Houdingen (attitudes) of meningen, 

of de werkelijke kennis worden niet getest in het ITP. Het gaat erom hoe de 

jongere (en de ouders) de vaardigheden van de jongere inschat. Bij een 

‘tekort’ aan vaardigheden volgens het ITP, worden afspraken voor actie en 

begeleiding gemaakt. 

 Het ITP gaat over niet alleen over zelfmanagementgedragingen in de zorg, 

maar ook over participatie van de jongere, omdat die essentieel is voor 

succesvol volwassen worden. 
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 Het ITP besteedt ook aandacht aan de rol van de ouders. Meer initiatief en 

zelfstandigheid van de jongere vraagt immers om een ‘terugtredende’ rol van 

ouders. Daarom is er een schaduw versie voor ouders gemaakt. 

 Het ITP taalgebruik moet passen bij de leeftijd, de specifieke omstandigheden 

en het ontwikkelingsniveau van de jongere. 

 Het ITP is generiek (geschikt voor meerdere aandoeningen), maar is aan te 

passen met ziektespecifieke onderwerpen. 

 

Het ITP is er dus voor jongeren en voor ouders. Het ITP van de ouders bevat 

dezelfde items als die van de jongeren. Het ITP voor ouders is er om de volgende 

redenen: 

- Het ITP van de ouders geeft inzicht in hoe de ouders over hun kind denken. 

Hoe vinden zij de ontwikkelingen op het gebied van competenties van hun 

kind en hoe ver vinden de ouders dat hun kind al is met die ontwikkeling? 

- Het geeft inzicht in het ouderperspectief over de ontwikkeling van jongeren. 

Uit onderzoek is bekend dat ouders en jongeren verschillend denken over de 

zelfstandigheid en de mogelijkheden van de jongere. Ouders schatten de 

competenties vaak lager in dan jongeren dat zelf doen. Het kennisniveau over 

de ziekte schatten ouders juist hoger in dan de jongeren zelf (Van Staa et al. 

2008b). 

 

In de toolkit op www.opeigenbenen.nu is een Basis ITP te vinden. Hierin komen acht 

verschillende domeinen aan bod.  Deze domeinen horen bij twee themagebieden: 

zorg en participatie. 

 

Zorg 

A. Ziektespecifiek (Kennis van ziekte en behandeling, pijn en vermoeidheid). 

B. Zelfmanagement (Onafhankelijke bezoeken aan artsen, zelfmedicatie, 

therapietrouw). 

C. Algemene gezondheid (bewegen, rust, risicogedragingen, seksualiteit). 

 

Participatie 

D. Self-advocacy, omgaan met ziekte, disclosure (openbaar maken van aandoening) 

E. ADL / Huishouden en wonen 

F. Onderwijs en werk (carrièreplanning, werkervaring). 

G. Financiële planning, voorzieningen en uitkeringen, mobiliteit 

H. Vrije tijd en sociale relaties (activiteiten met peers, actieve leefstijl en sport, 

intimiteit).  

 

Elk item in het ITP geeft een competentie of kennisvaardigheid weer, die de jongere 

helpt een autonome rol aan te nemen. De jongere kan antwoord geven in vier 

antwoordcategorieën: Echt niet! - Klein beetje - Ja, ongeveer - Echt wel!. Als een 

item niet van toepassing is kan dit ook aangegeven worden. Achter ieder item kan 

http://www.opeigenbenen.nu/
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de jongere aangeven of hij/zij wil werken aan het item en is er ruimte voor 

toelichting.  

 

Het basis ITP is tijdens de Testfase van het Actieprogramma ‘Op Eigen Benen 

Vooruit!’ samengesteld uit verschillende buitenlandse voorbeelden (Rheumatology 

Adolescent Planner programme, Transition Readiness Assessement Questionnaire, 

Sickkids, On TRAC, RCN en Skills for Growing UP Checklists – zie TOOL Groei-

wijzer) en na intensieve consultatie van experts, testteams, enkele jongeren en 

ouders. 

 

Zorgverleners die het basis ITP willen gaan invoeren, moeten het ITP op maat te 

maken. Op deze manier past het basis ITP bij de eigen wensen, behoeften en 

werkwijzen. Over de ontwikkeling en het dagelijks gebruik van het ITP wordt in deze 

handleiding verder ingegaan.  

 

Waarom het individueel transitieplan gebruiken? 
 

De transitie van jongeren van de kinderzorg naar de volwassenenzorg heeft een al 

omvattende aanpak nodig. De zorgverlener legt tijdens een consult de nadruk op de 

medische aspecten. Maar ook andere aspecten zijn voor jongeren en ouders van 

belang, zoals het hebben van een baan/werk/opleiding, sociale vaardigheden, het 

hebben van vrienden, het zelfstandig worden. Het ITP is uitermate geschikt voor het 

aan bod laten komen van deze verschillende aspecten. Het is belangrijk dat 

jongeren keuzes leren maken en dat zij daar zelf de verantwoordelijkheid voor 

dragen. Ouders moeten leren hun kind los te laten. Het IPT begeleidt hierbij (Betz 

2004).  

 

Het is voor zorgverleners goed te weten wat jongeren willen, waar ze heen willen en 

dat ze hier ook bij begeleid worden. De zorgverleners kunnen door middel van het 

ITP ook de ouders ondersteunen bij het ‘loslaten’ of overdragen. Als zorgverleners 

vinden dat ouders nog te veel sturend betrokken zijn, dan kunnen de zorgverleners 

door middel van het ITP ook doelen opstellen voor de ouders (Betz 2007). 

 

Nurse practitioner reumatologie (Erasmus MC / Sophia kinderziekenhuis ): “Het voordeel is 

dat de jongeren zelf verantwoordelijk is. Ze worden actief betrokken bij het hele proces. Het 

uitgangspunt is echt wat ze nog willen of moeten leren en waar behoefte aan is.” 

 

Maatschappelijk werker reumatologie (Erasmus MC): “De meerwaarde van het ITP is de 

zelfstandigheid van de jongeren. En in die zin ook de zelfstandigheid van de ouders. Dat zij 

de zorg voor hun kind over kunnen dragen, of anders organiseren, of het kind erbij 

betrekken / verantwoordelijkheid geven. Dus in die zin is het wat meer geharmoniseerd. 

Minder krampachtig.” 

 

http://www.opeigenbenen.nu/nl/toolkit/transitie-toolkit/1-jongeren/ind-transitie-plan/groei-wijzer/
http://www.opeigenbenen.nu/nl/toolkit/transitie-toolkit/1-jongeren/ind-transitie-plan/groei-wijzer/
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Nurse practitioner kinderzorg thuisbeademing (Erasmus MC / Sophia kinderziekenhuis): 

“Sinds de invoering van het ITP heb je het over zelfstandig worden met ouders en jongeren. 

Dat was voor het ITP eigenlijk niet. De gesprekken gingen toen meer over puur medisch 

inhoudelijke aspecten. School en vrije tijd was toen ook wel belangrijk, maar er werd niet 

gesproken over de veranderlijke rolpositie van de ouders. We hadden het niet over het 

zelfstandig maken van afspraken of bestellen van materiaal.” 

 

Nurse practitioner / transitiecoördinator kindernefrologie (UMC St. Radboud): “Positief vind 

ik, dat je discrepantie ziet tussen ouders en kind. Dat kinderen zeggen van, dat weet ik wel. 

En dat ouders dan zeggen: daar weet hij helemaal niets van. En dat is mooi. En het andere 

positieve is dat de jongeren en ouders het in alle rust kunnen invullen en er rustig over na 

kunnen denken. En dat wij het hier kunnen voorbereiden en het dan op de poli als 

gespreksonderwerp hebben, want je hebt op de poli niet de tijd om alle onderwerpen aan 

bod te laten komen. Je hebt ook zoveel andere dingen te bespreken.” 

 

Maatschappelijk werker kindernefrologie (UMC St. Radboud): “Ik vind de transitieplannen 

erg prettig. Ook om dat te doen met de jongeren en met de ouders, zodat je dat naast elkaar 

kan leggen. En dat met elkaar bespreken en dat daar aandachtspunten uit naar voren 

komen. En de ouders vinden dit ook prettig.” 

 

Kinderarts diabetes (VUmc): “Het is een voordeel van het ITP dat je oog hebt voor de 

verschillende onderdelen van de transitie. Dat je niet eenzijdig aandacht blijft bij besteden 

aan een aspect. Dat je erop toeziet dat alle aspecten aan bod komen.” 

 

Kinderarts reumatologie (Sint Maartenskliniek): “De meerwaarde is dat heel duidelijk 

aangegeven wordt welk onderdeel de jongere graag wilt bespreken. Dat heeft ook veel 

duidelijkheid gebracht. Wat transitiezorg überhaupt is. Eerst dacht ik dat transitie alleen 

maar betekende dat de zorg van de kinderen naar de volwassenenzorg overgaat. En hier 

leerde ik uit dat het om meer gaat dan alleen de reuma. Ook aandacht voor dingen zoals 

bewegen, school, medicatie, alcohol en seksualiteit. Dat soort onderwerpen kwamen 

eigenlijk te weinig aan bod. Ik leerde hierdoor wat er allemaal hoorde bij transitie.”  

 

 

Vier stappen voor het gebruik van het Individueel 

transitieplan in de praktijk 
Om zorgverleners te helpen bij het invoeren van een individueel transitieplan zijn er 

hieronder een aantal stappen weergeven om het individueel transitieplan in te 

voeren in de dagelijkse praktijk. 

Hierbij moet duidelijk vermeld worden dat het ITP naar eigen behoefte aangepast 

kan worden. Het is aan zorgverleners om te beslissen hoe ze het ITP inrichten en 

hoe ze het willen gaan invoeren. Ook moet worden vermeld dat het ITP geen 

gestandaardiseerd meetinstrument is, maar bedoeld is om gesprekken over 

zelfstandigheid en zelfredzaamheid van jongeren te bevorderen (Op Eigen Benen 

2012, toolkit). Onderstaande stappen kunnen als leidraad gebruikt voor het invoeren 

en het gebruiken van het ITP. 
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Stap 1: Het Individueel Transitieplan ontwikkelen 

 

In de toolkit is een basis ITP te vinden voor jongeren en voor ouders. Dit is geen 

gestandaardiseerde vragenlijst waarin niets verwijderd of aangepast mag worden. 

Zorgverleners die het ITP willen gaan invoeren worden juist aangemoedigd het basis 

ITP op maat te maken.  

Het basis ITP sluit dan bij de eigen wensen, behoeften en werkwijzen van 

zorgverleners, die immers de behoefte en wensen van hun patiënten en de ouders 

het beste kennen.  Hier is ook voor gekozen, omdat weinig onderzoek naar de 

effectiviteit en inhoud van het ITP is gedaan, waardoor best practices ontbreken. 

Daarnaast is het van belang dat het ITP past bij de wensen, behoeften en het 

ontwikkelingsniveau van jongeren. Zo kan het taalgebruik bijvoorbeeld worden 

aangepast zodat het ITP aansluit bij de jongere en kunnen items worden verwijderd 

of toegevoegd wanneer deze in de ogen van de teams respectievelijk niet of juist wel 

relevant zijn voor jongeren (Blom 2011). 

 

Bij het ontwikkelen van het ITP zijn de volgende tips en adviezen van belang. 

 

1. Stel vast als team welke items uit het basis ITP relevant zijn voor de 

specifieke doelgroep. Een aantal items uit het basis ITP zijn niet van 

toepassing op bepaalde aandoeningen. Deze kunnen worden verwijderd of 

aangepast. Ook kunnen zorgverleners ervoor kiezen om items toe te voegen 

als ze vinden dat bepaalde onderwerpen ontbreken.  

 

Daarnaast zijn sommige items voor bepaalde leeftijdsgroepen nog minder relevant. 

De onderwerpen seksualiteit, financiële planning en zelfstandig wonen spelen bij 

jongeren van 13 jaar nog een minder belangrijke rol. Er kan dan in het ITP gekozen 

worden om bepaalde vragen alleen te stellen aan bijvoorbeeld jongeren van 16 jaar 

en ouder.  

Het ITP zou ook gebruikt kunnen worden met verschillende versies voor 

verschillende leeftijden. Dit biedt voordelen omdat het ITP dan beter afgestemd kan 

worden op het individuele ontwikkelingsniveau van de jongere. Een praktisch nadeel 

is wel dat er met verschillende versies moet worden gewerkt. Ook maakt het 

onderlinge vergelijkbaarheid van lijsten lastig. Dit is op te lossen door één ITP te 

maken en hierin een kopje te maken: alleen invullen als je 14 jaar of ouder bent. Een 

inhoudelijk bezwaar hiertegen is dat niet alle jongeren dezelfde psychosociale 

ontwikkeling doormaken. Wat voor de ene jongere ‘ver’ van zijn bed is op zijn 12e 

jaar, is voor de andere al hoogst actueel (roken, alcohol, seks). Het is gevaarlijk om 

er als volwassene vanuit te gaan dat dit “niet speelt” bij deze jongeren! In het Basis 

ITP is er daarom niet voor gekozen voor verschillende ITP’s voor verschillende 

ontwikkelingsfasen. Als een jongere er nog niet aan toe is, kan hij / zij het item 

overslaan. 
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Eén versie voor iedereen of verschillende versies voor verschillende leeftijden? 

In diverse instellingen (bijvoorbeeld Antonius ziekenhuis Sneek) is gekozen voor een 
ontwikkelingsgerichte aanpak met verschillende ITPs voor verschillende ontwikkelingsfasen 
van de adolescentie:  
 

- vroege adolescentie: 11-13 jaar (of 10-14 jaar) 
- midden adolescentie: 14-16 jaar (of 13-16 jaar) 
- late adolescentie: ouder dan 17 jaar (16-20 jaar) 
 

Dit biedt voordelen, omdat het ITP dan beter kan worden afgestemd op het individuele 
ontwikkelingsniveau van de jongere. Bepaalde ‘volwassen’ onderwerpen (zoals 
voorzieningen en uitkeringen) zijn voor een 12-jarige nog niet zo relevant en komen pas in 
een volgend stadium aan bod. Een praktisch nadeel is dat er dan met verschillende versies 
moet worden gewerkt wat meer administratie vereist. Ook maakt het de onderlinge 
vergelijkbaarheid van lijsten lastig. Dit is op te lossen door één ITP te maken en hierin een 
kopje te maken: alleen invullen als je 14 jaar of ouder bent (Voorbeeld VU mc 
Diabetesteam). Onder dit kopje vallen dan de ‘volwassen’ onderwerpen. 

 

2. Zwicht niet voor de druk van je collega’s of ouders (!) of voor de verleiding om 

‘lastige’ onderwerpen (seksualiteit, risicogedragingen) of 

participatieonderwerpen (seksualiteit, werk, toekomst) uit het Basis ITP te 

schrappen. Voor goede adolescentenzorg is aandacht voor deze aspecten 

van cruciaal belang. 

 

3. Spits de items uit het basis ITP zoveel toe op de specifieke aandoening, 

vervang bijvoorbeeld “mijn aandoening” door “mijn reuma…” Voeg eventueel 

ziektespecifieke items toe. 

 

Voorbeelden van ziektespecifieke onderwerpen zijn: 

Diabetes: 

Apparatuur: 

- Ik weet hoe mijn insulinepomp werkt en wat de instellingen zijn. 

- Ik zorg zelf voor mijn medicijnen/insuline. 

- Als het nodig is kan ik anderen vertellen hoe mijn insulinepomp werkt. 

- Als het nodig is vind ik het niet erg als anderen mij met insulinepomp/pen 

zien. 

- Ik begrijp wat mijn insulinepomp aangeeft. 

 

Gezondheidstoestand: 

- Ik weet wat ik moet doen bij hoge bloedsuikers. 

- Ik weet wat ik moet doen bij een hypo of hyper en hoe ik ze kan voorkomen. 

- Ik weet welke maatregelen ik moet nemen als ik ga sporten. 

-  

Thuisbeademing: 

Apparatuur: 

- Ik weet hoe mijn beademingsapparaat werkt en wat de instellingen zijn. 

- Ik zorg zelf voor mijn beademingsapparatuur. 
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- Als het nodig is kan ik anderen vertellen hoe mijn beademingsapparaat werkt. 

- Als het nodig is vind ik het niet erg als anderen mij met 

beademingsapparatuur zien. 

- Ik begrijp wat mijn beademingsapparaat aangeeft. 

 

4. Pas de items zoveel mogelijk aan op het kennisniveau en taalgebruik van 

jongeren zelf. Test een concept versie altijd bij de doelgroep.  

 

Verpleegkundige, reuma (St. Maartenskliniek): “Wij hebben het basis ITP van het 

Actieprogramma grotendeels overgenomen. Dat hebben we gedaan omdat we door de 

bomen het bos niet meer zagen, dat we niet wisten hoe we het moesten gaan doen. We zijn 

echt twee maanden bezig geweest met dat stukje en op een gegeven moment kwamen we 

niet verder. Toen hebben we op een gegeven moment de knoop doorgehakt, we gaan het 

zo doen. En vervolgens zijn we heel bewust gaan kijken naar wat is in die lijsten goed en 

wat niet, wat willen we anders, waarom, hoe vaak gaan we die afnemen, wat vinden we 

reëel, dat soort stukjes.” 

 

Medisch maatschappelijk werker thuisbeademing (Erasmus MC): “We hebben het basis ITP 

gebruikt en dat hebben we eigenlijk omgebouwd/omgezet naar een aantal vragen die voor 

onze patiëntendoelgroep belangrijk zijn. Dus we hebben het eigenlijk omgebouwd naar 

thuisbeademingspatiënten. We hebben een aantal items toegevoegd en aantal items 

weggelaten, omdat sommige dingen ook niet aan de orde zijn of pijnlijk zijn voor 

thuisbeademingspatiënten. Voor iemand met een spierziekte is het moeilijk om zijn rijbewijs 

te halen, dus dat hebben we weggelaten. En zo zijn er meerdere terreinen die je om moet 

vormen, waarbij je rekening moet houden met de handicap.” 

 

 

Stap 2: Het individueel transitieplan invoeren in praktijk 

 

Als het ITP op papier staat, moet er nagedacht gaan worden over hoe zorgverleners 

het ITP in de praktijk willen gaan invoeren. 

 

Hierbij moeten er een aantal knopen worden doorgehakt: 

 

1. Vanaf wanneer gaan we het ITP invoeren? 

Er moet door het team een leeftijd of moment afgesproken worden vanaf wanneer 

het ITP bij de jongere wordt ingevoerd. Een handig moment is als de jongere de 

overstap maakt naar de middelbare school. Er is dan nog ruim de tijd om de jongere 

voor te bereiden op de overstap naar de volwassenenzorg en om de opgestelde 

doelen uit te voeren. In sommige gevallen is het verstandig om een ander moment te 

kiezen. Een ITP bespreking is bv. niet zonvol als de jongere een acute 

verslechtering van zijn geozndheidstoestand meemaakt of wanneer er andere 

problemen spelen.  
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2. Wie gaat het ITP afnemen, wanneer wordt het ITP afgenomen en hoe vaak? 

Er moet duidelijk afgesproken worden binnen het team wie het ITP gaat afnemen en 

dit bespreekt met de jongeren en de ouders. Dit kan gedaan worden door een 

(kinder)arts, maar ook door verpleegkundigen. Als er een transitiecoördinator 

aanwezig is op de afdeling, dan is hij/zij de ideale persoon om dit te doen. Een 

transitiecoördinator begeleidt de jongeren en de ouders naar de overstap naar de 

volwassenenzorg en zijn ook het aanspreekpunt voor jongeren, ouders en 

zorgverleners (TOOL transitiecoördinator).  

 

Daarnaast moet er gekeken worden naar het moment waarop het ITP besproken 

kan worden. Dit kan tijdens een regulier consult, een themapoli (groepsconsult), een 

speciaal jaargesprek of bij een huisbezoek gebeuren. 

Vervolgens moet er gekeken worden naar hoe vaak het ITP afgenomen gaat 

worden. Dit kan eenmaal per jaar zijn, maar ook eens in het half jaar. Dit is aan 

zorgverleners om te beslissen, wat zij nodig achten. De meeste teams kiezen ervoor 

het ITP jaarlijks bij te stellen. 

Bij het afnemen van het ITP kan er gebruik gemaakt worden van de checklist ITP. 

De checklist ITP is een instrument waarmee de zorgverleners in het eigen dossier 

kan bijhouden welke onderwerpen uit het ITP zijn besproken en welke afspraken er 

zijn gemaakt. Deze checklist kan op de voorkant van het patiëntendossier gedaan 

worden of er kan een tabblad gemaakt worden in het EPD, zodat er op ieder consult 

op terug gekomen kan worden (Pediatrics 2011). Een voorbeeld van een checklist 

ITP is te vinden in de toolkit bij de Tool ITP. 

3. Hoe wordt het ITP bewaard en wie heeft er toegang toe? 

Oorspronkelijk is het de bedoeling dat de jongere eigenaar is van zijn eigen ITP en 

dat hij/zij het ook bewaart. In de praktijk is dit lastig. Uit ervaringen van teams blijkt 

dat jongeren het ITP vaak vergeten mee te nemen. Een aantal teams die werken 

met het ITP hebben dit opgelost door in het (elektronisch) patiëntendossier een 

tabblad op te nemen met de actiepunten en aspecten waar aandacht aan besteedt 

moet worden. Dit kan ook een (kopie van) checklist ITP zijn. Zorgverleners weten zo 

waar nog aandacht aan besteed moet worden en doordat het in het dossier zit komt 

de zorgverlener het ook ieder consult tegen, waardoor het niet vergeten wordt. Een 

andere manier is om het ITP te kopiëren en bij het dossier te bewaren.  

 

Zorgverleners moeten in ieder geval bespreken in het team hoe de afspraken die 

worden gemaakt met jongere en ouders worden vastgelegd in het (elektronisch) 

dossier. Ook moet er duidelijk zijn wie er toegang heeft tot het ITP.  

 

Het is belangrijk om te beseffen dat de actiepunten en belangrijke bevindingen uit 

het ITP op verschillende zorgverleners van toepassing kunnen zijn. Het ene 

actiepunt kan van toepassing zijn op de arts, maar een ander actiepunt kan relevant 

zijn voor de diëtist/ maatschappelijk werker / fysiotherapeut. Er moet door het team 

http://www.opeigenbenen.nu/nl/toolkit/transitie-toolkit/3-organisatie/transitiecoordinator/
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goed afgesproken worden hoe alle verschillende zorgverleners elkaar op de hoogte 

houden van de vorderingen van de jongere.  Het bespreken van het ITP verdient dus 

een plek op het Multidisciplinair Overleg (MDO). 

 

4. Hoe worden de werkwijzen rondom het ITP het beste geborgd? 

Zorg ervoor dat de werkwijze met het ITP zoveel mogelijk  aansluit bij bestaande 

werkwijzen en transitieafspraken en protocollen.  Het is verstandig om de afspraken 

rondom de organisatie van het ITP op papier te zetten. Zo is voor iedereen duidelijk 

wat er wordt verwacht en wie verantwoordelijk is. Deze afspraken vormen een 

onderdeel van een transitieprotocol. Zie TOOL Transitieprotocol.  

 

Zorg ervoor dat het (gebruik van het) ITP ook onderdeel is van de afspraken met de 

volwassenenzorg. Bijvoorbeeld door in de overdrachtsbrie  of in het Transitie MDO 

(TOOL Gemeenschappelijk beleid) aandacht te besteden aan de voortgang van de 

jongeren op het terrein van zelfstandigheid zoals vastgelegd in het ITP. 

 

5.  Het individueel transitieplan introduceren bij jongeren en ouders 

Zorgverleners moeten aan ouders en jongeren duidelijk communiceren wat het ITP 

inhoudt en hoe het in zijn werk gaat. Het beste is om het ITP op de poli aan te 

kondigen of tijdens een groepsbijeenkomst. Leg uit waarom het ITP wordt gebruikt. 

Ouders en jongeren zijn niet verplicht om er aan mee te werken, maar zorg dat het 

ITP een standaard werkwijze is die door alle medewerkers wordt gehanteerd. Maak 

het gebruik van het ITP ‘gewoon’ en ‘eenduidig’.  

 

Het wordt aanbevolen allemaal dezelfde naam voor het ITP te gebruiken. Ook wordt 

aanbevolen om de jongeren zelf verantwoordelijk te maken voor het eigen ITP. 

Wanneer het individuele plan iets wordt van de jongere zelf en het nut ervan wordt 

ingezien door de jongere, kan dit de beleefde zorg ten goede komen en het streven 

naar het willen behalen van doelen worden vergroot (Hoekman 2011). De jongere en 

ouders moeten het ITP ook zelf invullen, onafhankelijk van elkaar en niet door een 

zorgverlener. Alleen op die manier laat je zien dat het ITP van de jongere zelf is.  

 

Het ITP kan op verschillende manieren uitgedeeld en verspreid worden: 

- Via de mail. Jongeren en ouders krijgen het ITP via de mail opgestuurd en 

mailen dit document ingevuld weer terug. Op het eerstvolgende consult 

worden de belangrijkste bevindingen dan besproken. 

- Via de post. De zorgverlener geeft het ITP tijdens een consult aan de jongere 

en zijn ouders of stuurt het op via de post. De jongere stuurt het dan via de 

post terug en ook hier wordt tijdens het eerstvolgende consult de belangrijkste 

bevindingen besproken. Ook zijn er voorbeelden van toepassingen waarbij 

het ITP wordt opgestuurd naar de jongere als voorbereiding op een 

huisbezoek. 

- Via een (beveiligd) digitaal patiëntenportaal. Deze optie zal in de toekomst 

verder worden verkend en ontwikkeld. 

http://www.opeigenbenen.nu/nl/toolkit/transitie-toolkit/3-organisatie/transitieprotocol/
http://www.opeigenbenen.nu/nl/toolkit/transitie-toolkit/3-organisatie/gemeensch-beleid/
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- Vlak voor het consult (op papier of digitaal). Het ITP kan ook voor het consult 

in de wachtkamer of een andere ruimte aan de jongere en zijn ouders worden 

uitgedeeld en worden ingevuld. Het nadeel hiervan is dat de zorgverleners 

dan weinig tijd hebben om het ITP te bekijken.  

 

Wanneer ouders niet meer meegaan met de jongere naar het ziekenhuis of 

revalidatiecentrum kan het ITP altijd opgestuurd worden per post, per e-mail of het 

kan met de jongere worden meegegeven.  

 

Nurse practitioner kindernefrologie (UMC St. Radboud): “Wat wij afgesproken hebben is dat 

we het ITP aankondigen op de poli, dat het er aan komt, of we geven het gelijk mee. En er 

zit dan een antwoordenvelop bij. En die komt dan naar mij toe. Ik krijg het ITP op mijn 

bureau en bespreekt het in het MDO. De zorgverleners halen dan de belangrijkste punten 

eruit en die worden dan besproken tijdens de eerstvolgende poli als ze weer komen”. 

 

 

Stap 3: Het individueel transitieplan in dagelijks gebruik 

 

Als het ITP voor het eerst is uitgedeeld en is ingevuld door de jongeren en de 

ouders, dan wordt dit tijdens het eerstvolgende consult besproken door de 

zorgverlener. Het is onmogelijk om het hele ITP te bespreken met de jongeren en de 

ouders. Vraag altijd aan jongeren zelf welke onderwerpen jij/zij wil bespreken.  Dat 

zal echter niet altijd gespreksthema’s opleveren. 

Daarom moet de zorgverlener ook thema’s selecteren. Dit kan de zorgverlener zelf 

doen, maar ook samen met de medebehandelaars van de jongere. Het ITP zou 

tijdens een multidisciplinair overleg (MDO) besproken kunnen worden. Door het 

MDO zijn alle betrokken zorgverleners ook op de hoogte van hoe de jongere ervoor 

staat en wat er nog gedaan moet worden. 

 

Na het invullen van het ITP worden er, samen met de jongere en de ouders, doelen 

opgesteld. Het is belangrijk dat de doelen die worden gesteld duidelijk zijn voor de 

jongere en dat deze overeenkomen met wat de jongere zelf wil bereiken. Zo blijft de 

jongere het best betrokken bij het proces. In de daarop volgende consulten worden 

andere onderdelen van het ITP besproken. 

Om te voortgang te monitoren wordt de jongere en de ouders gevraagd met 

regelmaat (bv. ieder jaar) opnieuw het ITP te laten invullen. Zoals al eerder gemeld, 

kunnen deze actiepunten en de voortgang bijgehouden worden op de checklist ITP 

in het dossier of in het EPD (American Academy of Pediatrics 2011). 

 

De zorgverlener heeft een belangrijke rol bij het gebruik van het ITP. Het is aan de 

zorgverlener om na te gaan bij jongeren of ze daadwerkelijk ook ‘weten’ en ‘kunnen’ 

wat jongeren aangeven. Het is bijvoorbeeld belangrijk te checken of een jongere 

daadwerkelijk weet wat voor medicijnen ze gebruiken. Dit kan gedaan worden door 

alle medicijnen met de jongeren na te gaan.  
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De belangrijkste taak van een zorgverlener bij het ITP is om goede gewoonten te 

stimuleren, het aanmoedigen van activiteiten die de verantwoordelijkheid en 

zelfmanagement bevorderen, en om te ondersteunen waar dit nodig is (Committee 

on Children With Disabilities 2004). 

 

Reumatoloog (St. Maartenskliniek): “Je moet oppassen dat je niet de vragenlijst gaat 

gebruiken en dat je dan denkt dat je alles hebt gedaan. Je moet kritisch blijven nadenken en 

je ook niet teveel op de lijst focussen. Het moet gebruikt worden als een leidraad. Je moet 

het gebruiken als een middel, en niet als een doel op zich. Dat is een nadeel van 

vragenlijsten, dat ze zeggen: alweer een vragenlijst en dat mensen het heel slordig gaan 

invullen. Dus je moet ze daarnaast ook de vraag stellen in een gesprek, in een consult.” 

 

“Het is bij ons de bedoeling dat we om de twee jaar die ITP lijsten afnemen, en dan weer 

verder gaan om te kijken of die nog up-to-date zijn, of er dingen veranderd zijn. Dan krijg je 

globale informatie van de ouders en de patiënten, en waar eventueel problemen of vragen 

liggen.” 

 

Medisch maatschappelijk werkende kindernefrologie (UMC St. Radboud): “Een praktijk 

voorbeeld: Een meisje dat was nooit gewend om iets in het huishouden te doen. En die 

ouders die hadden zoiets van: Oh ja, moet dat eigenlijk? Dus toen hebben we aan de hand 

van het ITP een plan gemaakt. En nu kookt ze en doet ze mee boodschappen En ze vindt 

het heel leuk. Zonder het ITP was je hier waarschijnlijk niet achter gekomen, omdat je meer 

ziektegerelateerde vragen stelt, of opvoedingsgerichte, maar dit hoort er natuurlijk ook bij.” 

 

Verpleegkundige CF (Erasmus MC): “Een individueel transitieplan, dat vullen ouders en 

jongeren in en dat bespreken we en dan zoeken we drie onderwerpen uit die de jongeren 

het volgende jaar besproken willen hebben. In het begin hebben we ook alle vragen 

doorgenomen, nou dat werkt dus ook niet. Dat is heel vermoeiend en kost heel veel tijd. Dus 

nu kijken wij bij welke vragen staat dat ze weinig weten en hoeveel zijn dat er. Dan doen we 

een voorstel dat we die bepaalde onderwerpen dan neerzetten voor volgend jaar. We 

bespreken het ITP elk jaar en elk jaar nemen we hem weer af. En het laatste ITP vraag ik 

dan aan de jongeren of ze het goed vinden dat die meegaat naar de volwassenenkant zodat 

ze er daar mee verder kunnen, want dat is het doel natuurlijk. “ 

 

 

Stap 4: Het individueel transitieplan overdragen naar 

volwassenenzorg / afsluiten 

 

Als de jongere de overstap gaat maken naar de volwassenenzorg, moet er gekeken 

worden naar wat er met het ITP gaat gebeuren. Er kan gestopt worden met het ITP, 

maar het ITP kan ook meegenomen worden naar de volwassenenzorg. 
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1. Het ITP gaat mee naar de volwassenenzorg 

Als het ITP meegaat naar de volwassenenzorg, dan kan de zorgverlener van de 

volwassenenzorg verder gaan met waar de zorgverleners van de kinderzorg 

gebleven waren. Het ITP en eventueel de checklist ITP worden dan overgedragen 

aan de zorgverleners van de volwassenenzorg.  

 

Nurse practitioner kindernefrologie (UMC St. Radboud): “Ja, de 

volwassenenverpleegkundige die heeft zoiets van, ik ga er voorlopig even mee verder en we 

gaan nu kijken wat zinvol is. Misschien is dat ook wel goed om te kijken of het per individu 

nodig is. We hebben nu jongeren die dit jaar al over waren gegaan, zeg maar, die hebben 

het allemaal nog gekregen, dus ja niet structureel dat de verpleegkundige zegt iedereen, 

maar dat wordt per individu bekeken.” 

 

Nurse practitioner volwassenenreumatologie (Erasmus MC): “Ja, het ITP gaat mee naar de 

volwassenenzorg. We inventariseren problemen. Als er nog dingen niet helder zijn, gaan we 

daar mee verder. Het ITP komt mee vanuit de kinderkant en ik werk ermee, maar ik schrijf 

wel veel meer in de status.” 

 

2. Het ITP wordt afgesloten 

Als er wordt gestopt met het ITP dan is het belangrijk om de belangrijkste 

bevindingen en aspecten waar nog aangewerkt moet worden door te geven aan de 

zorgverleners van de volwassenenzorg. Dit kan door middel van een Transitie MDO 

of via de overdrachtsbrief. Ook kan de laatste versie van de checklist ITP 

meegegeven worden. De zorgverleners van de volwassenenzorg weten dan wat er 

nog gedaan of besproken moet worden en wat er al besproken is. 

 

In sommige gevallen gaat de jongere over naar een ander ziekenhuis als hij de 

overstap maakt naar de volwassenenzorg. De belangrijkste bevindingen van het ITP 

kunnen dan door middel van een overdrachtsbrief overgedragen worden naar de 

arts in de andere zorginstelling. 
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Meer informatie? 
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Kenniscentrum Zorginnovatie; 

Hogeschool Rotterdam, Postbus 25035, 3001 HA Rotterdam. Kamer MP L.02.107 

Tel: 010-7945185 

E-mail: opeigenbenen@hr.nl 

Website: www.opeigenbenen.nu, www.transitiesinzorg.nl  
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