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Individueel Transitieplan voor ouders.  
 

N aam :______________________________________ 

D atum  van invullen:___________________________ 

 

A . D E AAN DOEN IN G  VAN  M IJN  KIN D  

 echt niet! klein 

beetje 

ja, ongeveer  echt w el!  Behoeft 

aandacht 

n.v.t. Toelichting  

1. M ijn kind kan zijn/haar 

aandoening beschrijven. 

       

2. M ijn kind begrijpt w at 

zijn/haar arts vertelt. 

       

3. M ijn kind w eet w elke 

m edicijnen hij/zij 

gebruikt. 

       

4. M ijn kind w eet w aar 

zijn/haar m edicijnen 

voor zijn. 

       

5. M ijn kind kent de 

bijw erkingen van 

zijn/haar m edicijnen. 

       

6. M ijn kind w eet hoe 

het m et zijn/haar 

aandoening zou kunnen 

gaan als hij/zij volw assen 

is. 

       

7. M ijn kind w eet w elke 

zorg het kan verw achten 

als hij/zij naar 

hulpverlening voor 

volw assenen over gaat 

(m et w elke personen het 

te m aken krijgt, w at er 

verandert, etc.). 
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8. M ijn kind w eet 

w aarom  het onder 

controle m oet blijven in 

het ziekenhuis. 

       

 

 

B. ALG EM EN E G EZON D H EID  

 

 

echt niet! klein 

beetje 

ja, ongeveer echt w el! Behoeft 

aandacht 

n.v.t. Toelichting  

9. M ijn kind w eet hoe 

het om  m oet gaan m et 

pijn. 

       

10. M ijn kind w eet hoe 

het m oet om gaan m et 

m oeheid. 

       

11. M ijn kind w eet hoe 

het m oet om gaan m et 

andere licham elijke 

ongem akken. 

(ziektespecifiek; zelf in te 

vullen) 

       

12. M ijn kind w eet w at 

het belang is van een 

gezonde leefstijl 

(lichaam sbew eging, 

voeding, etc.) voor 

zijn/haar algem ene 

gezondheid en voor 

zijn/haar aandoening. 

       

13. M ijn kind kent de 

risico’s van roken, 

alcohol en drugs gebruik 

voor zijn/haar algem ene 

gezondheid en 

aandoening. 
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C. ZELFSTAN D IN G H EID  VAN  M IJN  KIN D  

 echt niet! klein 

beetje 

ja, ongeveer echt w el! Behoeft 

aandacht 

n.v.t. Toelichting  

14. M ijn kind stelt zelf 

vragen tijdens het 

consult. 

       

15. M ijn kind vertelt de 

arts of verpleegkundige 

w at hij/zij voelt en denkt. 

       

16. M ijn kind ziet de 

behandelaar bij iedere 

afspraak even alleen. 

       

17. Als de klachten van 

m ijn kind verergeren, 

w eet hij/zij hoe het hulp 

kan krijgen. 

       

18. M ijn kind w eet w at 

het m oet regelen als het 

een tijdje van huis is, 

gaat logeren of op 

vakantie gaat (bijv. 

m edicijnen, vaccinaties, 

verzekeringen, 

doktersverklaringen, 

recepten en m aterialen). 

       

19. M ijn kind vraagt zelf 

om  een recept als 

zijn/haar m edicijnen op 

zijn. 

       

20. M ijn kind haalt 

zijn/haar m edicijnen zelf 

op bij de apotheek. 

       

21. M ijn kind denkt zelf 

aan het innem en van 

zijn/haar m edicijnen. 
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22. M ijn kind w eet w at 

het m oet doen als hij/zij 

zijn/haar m edicijnen een 

keer vergeet. 

       

23. M ijn kind kan zich 

indien nodig thuis zelf 

behandelen. 

       

24. M ijn kind houdt bij 

w anneer het een 

afspraak in het 

ziekenhuis of 

revalidatiecentrum  

heeft. 

       

25. M ijn kind houdt zich 

aan de afspraken die 

hij/zij m et zijn/haar arts 

of verpleegkundige 

gem aakt heeft. 

       

26. M ijn kind w eet w at 

de risico’s zijn voor 

zijn/haar gezondheid als 

hij/zij zich niet aan de 

afspraken m et de arts of 

verpleegkundige houdt. 

       

27. M ijn kind heeft 

iem and om  m ee te 

praten als hij/zij zich 

verdrietig voelt of 

ergens van baalt. 

       

28. M ijn kind kan 

om gaan m et pesterijen. 

       

29. M ijn kind kom t voor 

zichzelf op en geeft 

zijn/haar grenzen aan. 
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30. M ijn kind voelt zich 

zeker over zijn/haar 

uiterlijk. 

       

31. M ijn kind bepaalt 

zelf hoe het voor zichzelf 

zorgt en w at goed voor 

hem /haar is. 

       

32. M ijn kind kent 

zijn/haar rechten en 

plichten rond de 

behandeling m et 

betrekking tot 

inform atieverstrekking, 

privacy, besluitvorm ing 

en toestem m ing. 

       

33. M ijn kind w eet w elke 

organisaties jongeren 

m et zijn/haar 

aandoening 

ondersteunen. 

       

 

 

D . D E BIJD RAG E TH U IS VAN  M IJN  KIN D  

 

 

echt niet! klein 

beetje 

ja, ongeveer echt w el! Behoeft 

aandacht 

n.v.t. Toelichting  

34. M ijn kind is 

verantw oordelijk voor 

één of m eer 

huishoudelijke 

karw eitjes. 

       

35. M ijn kind doet 

boodschappen. 

       

36. M ijn kind kookt zelf. 
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37. Als m ijn kind op 

zichzelf gaat w onen, 

w eet hij/zij w elke 

aanpassingen en 

voorzieningen er nodig 

zijn. 

       

 

 

E. SCHOOL &  W ERK 

 echt niet! klein 

beetje 

ja, ongeveer echt w el! Behoeft 

aandacht 

n.v.t. Toelichting  

38. M ijn kind redt zich 

m et school, bijv. m et de 

reis ernaar toe, huisw erk, 

gym nastiek, vrienden 

enz. 

       

39. M ijn kind w eet w at 

het w il gaan doen als 

hij/zij klaar is m et school. 

       

40. M ijn kind heeft een 

bijbaantje. 

       

41. M ijn kind w eet w elke 

gevolgen zijn/haar 

aandoening kan hebben 

voor zijn/haar opleiding 

en het vinden van een 

baan. 

       

42. M ijn kind w eet hoe 

en w at hij/zij een 

w erkgever of m entor 

vertelt over zijn/haar 

aandoening. 
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F. G ELD  EN  M OBILITEIT 

 echt niet! klein 

beetje 

ja, ongeveer echt w el! Behoeft 

aandacht 

n.v.t. Toelichting  

43. M ijn kind w eet op 

w elke uitkeringen hij/zij 

evt. recht heeft. 

       

44. M ijn kind w eet w at 

zijn/haar aandoening 

voor gevolgen heeft 

voor zijn/haar 

verzekeringen. 

       

45. M ijn kind w eet hoe 

hij/zij hulpm iddelen kan 

aanvragen. 

       

46. M ijn kind zorgt zelf 

voor vervoer naar 

zijn/haar afspraken. 

       

47. M ijn kind beheert 

zijn/haar eigen geld. 

       

 

 

G . VRIJE TIJD  EN  VRIEN D EN  

 echt niet! klein 

beetje 

ja, ongeveer echt w el! Behoeft 

aandacht 

n.v.t. Toelichting  

48. Vrienden van m ijn 

kind w eten w at hij/zij 

heeft. 

       

49. M ijn kind zegt het 

tegen zijn/haar vrienden 

als hij/zij iets niet kan 

doen. 

       

50. Vrienden van m ijn 

kind begrijpen dat hij/zij 

som s niet m ee kan doen. 

       

51. M ijn kind ziet 

zijn/haar vrienden na 

school. 
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52. M ijn kind is lid van 

een vereniging/club en 

doet de 

sporten/vrijetijdsactivitei

ten die het leuk vindt. 

       

 

 

H . RELATIES EN  SEKSU ALITEIT 

 

 

echt niet! klein 

beetje 

ja, ongeveer echt w el! Behoeft 

aandacht 

n.v.t. Toelichting  

53. M ijn kind w eet w aar 

het betrouw bare 

inform atie kan krijgen 

over seks. 

       

54. M ijn kind durft 

vragen te stellen over 

seksualiteit aan zijn/haar 

arts. 

       

55. M ijn kind w eet w elke 

gevolgen zijn/haar 

aandoening 

(m edicijngebruik) heeft 

voor seks. 

       

56. M ijn kind w eet w elke 

gevolgen zijn/haar 

aandoening en 

behandeling voor een 

evt. zw angerschap of 

ouderschap kan hebben. 

       

57. M ijn kind w eet hoe 

het situaties zoals SOA’s 

of ongew enste 

zw angerschap kan 

voorkom en. 

       

 


