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 Jongerenpoli 

 

           Interventies en instrumenten gericht op 
zelfmanagement en zelfredzaamheid van 
j  

Doel 
 

Jongeren met Diabetes Mellitus type l in de leeftijd van 12-25 jaar behandelen op de jongerenpoli, zowel 
door zorgverleners van de kinderkant als de volwassenenkant. Op deze wijze hun zelfstandigheid, 
zelfmanagement en participatie vergroten, uitval na de transfer voorkomen en hen optimaal begeleiden 
tijdens de transitie (door coördinatie en continuïteit van zorg te bewaken). 

Doelgroep Jongeren met Diabetes Mellitus type l in de transitiefase.  

Beschrijving 
 

De jongerenpoli, ook wel transitiepoli genoemd, is een polikliniek in het ziekenhuis gericht op de transitie 
van jongeren met Diabetes Mellitus type l naar de volwassenenzorg. Deze poli biedt een speciaal 
spreekuur voor de betreffende jongeren. De jongerenpoli is een structurele activiteit waar zorgverleners 
van de kinderkant en van de volwassenenkant de jongeren gedurende één jaar ten minste twee keer 
gemeenschappelijke zorg bieden. In de NDF Zorgstandaard staat beschreven dat de transitiefase 1 jaar 
duurt en dat het gedurende dit jaar noodzakelijk kan zijn dat de jongere door zowel de kinderarts als de 
internist behandeld wordt. 
 
Om de begeleiding op een jongerenpoli vorm te geven, wordt vaak gebruik gemaakt van één of meerdere 
gezamenlijke consulten met volwassenen- en kinderzorgverleners. In de literatuur wordt dit als belangrijk 
onderdeel van de jongerenpolikliniek gezien. In de praktijk maken niet alle jongerenpoli´s hier gebruik 
van. Wel is er een vorm van kennismaking met de volwassenenzorg en vindt afstemming plaats door 
bijvoorbeeld multidisciplinair overleg en schriftelijke en/of mondelinge overdracht.  
 
Werkwijzen van transitiepoli’s zijn: 

⋅ Transitiecoördinator (zie TOOL: Transitiecoördinator) 
⋅ Individueel Transitieplan (ITP) (zie TOOL: ITP) 
⋅ Transitieprotocol (zie TOOL: Transitieprotocol); 
⋅ Groepsconsulten, eventueel ‘s avonds (zie TOOL: Groepsconsult / GMC); 
⋅ Multidisciplinaire afspraken (zie TOOL: Gemeenschappelijk Beleid / Structureel Overleg / Transitie 

MDO); 
⋅ Avondspreekuur (zie TOOL: Avondspreekuur); 
⋅ Themapoli’s (zie TOOL: Themapoli). 

 
De activiteiten van de jongerenpoli zijn gericht op één of meerdere van de drie fasen: 

⋅ Voorbereidingsfase: In de leeftijd van 15 – 18 jaar wordt de jongere voorbereid naar meer 
zelfstandigheid ten aanzien van zelfmanagement bij diabetes. De jongere wordt bijvoorbeeld 
gestimuleerd om zonder ouders naar de kinderdiabetespoli te komen. Gedurende deze fase 
worden enkele themagerichte groepsscholingen gegeven. Te denken valt o.a. aan de thema’s 
sportactiviteit/bewegen/ontspannen en de effecten ervan, uitgaan /alcohol /roken/ drugs/ 
seksualiteit/uitslapen/vrienden en onderwijs/beroepskeuze/solliciteren/rijbewijs.  

⋅ Transferfase: In deze fase vindt er een mondelinge en schriftelijke overdracht plaats van de 
kinderpoli naar de volwassen poli. 

⋅ Evaluatiefase: De kinderdiabetesverpleegkundige evalueert de transitie met de jongere en 
overige betrokkenen (voor meer informatie zie de NDF Zorgstandaard 2009,Type 1, Kinderen en 
adolescenten). 

 
Onderwerpen die aan bod komen:  

⋅ medische en psychosociale ontwikkelingen; 
⋅ voorlichting over zorgvoorzieningen in de toekomst en over beperkingen die hun ziekte in de 

toekomst met zich mee zal brengen;  
⋅ aandacht voor de rolverandering van de ouders; 
⋅ kennismaking met de volwassenenzorg; 

http://www.diabetesfederatie.nl/ndf-zorgstandaard-2.html
http://www.opeigenbenen.nu/nl/toolkit/diabetes-toolkit/3-organisatie/transitiecoordinator/
http://www.opeigenbenen.nu/nl/toolkit/diabetes-toolkit/1-jongeren/ind-transitieplan/
http://www.opeigenbenen.nu/nl/toolkit/diabetes-toolkit/3-organisatie/transitieprotocol/
http://www.opeigenbenen.nu/nl/toolkit/diabetes-toolkit/2-professional/groepsconsult/
http://www.opeigenbenen.nu/nl/toolkit/diabetes-toolkit/3-organisatie/gemeensch-beleid/
http://www.opeigenbenen.nu/nl/toolkit/diabetes-toolkit/3-organisatie/gemeensch-beleid/
http://www.opeigenbenen.nu/nl/toolkit/diabetes-toolkit/3-organisatie/avondspreekuur/
http://www.opeigenbenen.nu/nl/toolkit/diabetes-toolkit/3-organisatie/themapoli/
http://www.diabetesfederatie.nl/ndf-zorgstandaard-2.html
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⋅ verwerven van zelfstandigheid en zelfmanagement bij jongeren. 

Verwijzing 
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interventies ten behoeve van overgang (transitie) van jongeren met chronische aandoeningen van kinderzorg 
naar volwassenenzorg. Doctoraalscriptie Algemene Gezondheidswetenschappen, afstudeerrichting 
Verpleegwetenschap. Utrecht: Universiteit Utrecht. 
 
Gurp, G. van. 2010. Overstappen zonder struikelen tijdens transitie: Doel en werkwijze van transitiepoliklinieken 
in het ziekenhuis. Afstudeerscriptie HBO-V. Rotterdam: Hogeschool Rotterdam.  
 
Middelkamp, A. 2009. ´Transitiepoli zorgt voor betere overgang van kinderarts naar internist´. MedNet 
Magazine 6 (4):12-14.  
 
Roebroeck, M. 2006. ‘Lost in Transition’. Revalidata 28 (131):35. 
 
Staa, A.L. van. 2006. ‘Transitie in zorg: Voor jongeren ‘erg wennen’.’ Kind in 
ziekenhuis 29 (1): 4-10. 
 
NDF Zorgstandaard, 2009, Addendum Diabetes type 1, Kinderen en Adolescenten. 
 
Voorwaarden voor een transitiepoli  
 
Zes werkwijzen van transitiepoli’s 
 
Zie TOOL: Polikliniek Jongvolwassenen: een transitiepolikliniek voor jongvolwassenen in Revalidatie. 
 
Zie TOOL: Avondspreekuur 
 
Zie TOOL: Themapoli 

 Voorbeeld(en) van toepassingen in de Praktijk 

Praktijkvoorbeeld 
 

In het Catharina Ziekenhuis – Diabetes worden jongeren door de transitiepolikliniek begeleid zodra ze 
17 jaar worden. Tussen 12 en 17 jaar bezoeken de jongeren twee keer een themapoli. Deze themapoli’s 
zijn verplicht. Elk jaar heeft de poli een ander thema, bijvoorbeeld alcohol, roken en drugs, rolverandering 
van de ouders of de verschillen tussen kinder- en volwassenenzorg. Een jaar voordat de jongeren op 17-
jarige leeftijd de overstap naar de volwassenenzorg maken, starten zij met de transitiepoli. De transitiepoli 
duurt één jaar. Het eerste polibezoek vindt plaats op de kinderpoli, waarbij de diabetesverpleegkundige 
uit de volwassenenzorg aanwezig is. Het tweede polibezoek is op de polikliniek van de volwassenen; daar 
is dan de kinderdiabetesverpleegkundige bij aanwezig. Bij het derde polibezoek is niemand uit de 
kinderzorg aanwezig en is de transfer een feit. \ 
Dit is één van de voorbeelden uit het document ‘Zes werkwijzen van transitiepoli’s’ dat in de Toolkit van 
Op Eigen Benen Vooruit te vinden is. Lees ook de andere vijf voorbeelden! 
 
Kinderarts VU MC – diabetes: “Een heel belangrijk doel van de transitiepoli is dat ze de internist zien. Dat 
het een aardige vent is en dat het net als een kinderarts een mens is en dat je daar niet bang voor hoeft te 
zijn. Het neemt een stukje angst bij de jongeren weg. De jongeren krijgen een indruk hoe de internist 
werkt en wat je daar kan verwachten.”  
 
Kinderarts Isala Klinieken Zwolle – diabetes: “We hebben structureel twee tot drie keer per jaar een 
groepstransitiepoli. Zes tot acht jongeren die komen dan op een avond met de internist, met de 
kinderarts, en met de diabetesverpleegkundige, en dat is dan de officiële overdracht waarin vragen 
gesteld kunnen worden. Dat is dus geen poli om te wegen, wegen en naar waardes te kijken, maar puur 
om vragen te stellen.”  
 
Diëtiste Isala Klinieken Zwolle – diabetes: “’s Avonds is er een extra poli ingepland voor de 
jongvolwassenen, die dan spreekuur hebben.” 

http://www.opeigenbenen.nu/files/inlog-oebv/afstudeerprojecten/geanne-van-gurp-scriptie-transitiepoli-def.pdf
http://www.opeigenbenen.nu/files/inlog-oebv/afstudeerprojecten/geanne-van-gurp-scriptie-transitiepoli-def.pdf
http://www.diabetesfederatie.nl/ndf-zorgstandaard-2.html
http://www.opeigenbenen.nu/files/toolkit/diabetes-toolkit/3-organisatie/3_jongerenpoli_bijlagen_een-transitiepoli-ben-je-wanneer2.pdf
http://www.opeigenbenen.nu/files/toolkit/diabetes-toolkit/3-organisatie/3_jongerenpoli_bijlagen_zes-werkwijzen-van-transitiepolis-1.pdf
http://www.opeigenbenen.nu/nl/toolkit/transitie-toolkit/3-organisatie/jongerenpoli/
http://www.opeigenbenen.nu/nl/toolkit/diabetes-toolkit/3-organisatie/avondspreekuur/
file:///%5C%5Caeolus%5CUSERS46%5CMED%5CKUIPA%5CMijn%20Documenten%5Ctoolkit%5CEysink-Smeets-van%20de%20Burgt,%20A.E.%202008.%20Op%20eigen%20benen%20onderweg:%20Inventariserend%20onderzoek%20naar%20interventies%20ten%20behoeve%20van%20overgang%20(transitie)%20van%20jongeren%20met%20chronische%20aandoeningen%20van%20kinderzorg%20naar%20volwassenenzorg.%20Doctoraalscriptie%20Algemene%20Gezondheidswetenschappen,%20afstudeerrichting%20Verpleegwetenschap.%20Utrecht:%20Universiteit%20Utrecht.
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Effect/resultaat 
 

Er is nog weinig bekend over de effectiviteit van de verschillende werkwijzen op transitiepoliklinieken. 
Alom wordt wel aangenomen dat het vooraf kennismaken met de nieuwe zorgverlener angst en 
onzekerheid bij de jongere en zijn/haar ouders vermindert en daarom bijdraagt aan minder uitval na 
transitie. 

Ervaringen 
 

Transitiepoliklinieken zijn er in verschillende soorten en maten. Er is in de literatuur en in de praktijk nog 
geen eenduidige definitie, doelstelling en werkwijze voor transitiepoliklinieken. Drie componenten die 
vaak tot de doelstelling behoren zijn: 
 

⋅ Bevorderen van zelfstandigheid en zelfmanagement van de jongere; 
⋅ Uitval na transfer voorkomen; 
⋅ Begeleiding bieden tijdens transfer of transitieproces. 

 
Eenduidigheid is er over de doelgroep (jongeren met chronische aandoeningen in de transitiefase) en 
over de noodzaak van afstemming tussen kinder- en volwassenenzorg. Aandacht voor het 
loslatingsproces van ouders, kennismaking met de volwassenenzorg en verwerven van zelfstandigheid en 
zelfmanagement worden in de praktijk als de belangrijke criteria gezien. Meerdere jaren begeleiding voor 
de overstap naar de volwassenenzorg en begeleiding na de transfer wordt in de praktijk minder gedragen. 
Na de overstap is er bij de meeste poliklinieken in principe geen contact meer met de transitiepoli. Dit in 
tegenstelling tot de Polikliniek Jongvolwassen in de revalidatie, die veelal gesitueerd is in de 
volwassenenzorg. Transitiepoli´s in ziekenhuizen zijn vaker gesitueerd op de kinderafdeling, maar dit is 
zeker niet altijd het geval. Het komt regelmatig voor dat de zorg voor jongeren al op de volwassenen 
locatie plaatsvindt. Ook komen de zorgverleners van de volwassenenzorg vaak de eerste keer naar de 
kinderpoli, en wordt dit tijdens de tweede gemeenschappelijke afspraak omgekeerd. 

Overig 
 

Door zorgverleners wordt de transitiepoli gezien als één van de beste initiatieven om de transitie van 
jongeren naar de volwassenenzorg te verbeteren (Van Staa 2006; Eysink-Smeets-van de Burgt 2008; 
Roebroeck 2006). De meerwaarde van de transitiepoli ligt in: 
 

⋅ Zorgverleners uit verschillende zorgsystemen die kennismaken met elkaar, de jongeren en hun 
ouders; 

⋅ Kennismaken met de nieuwe locatie en omgeving; 
⋅ Gezamenlijke consulten die bijdragen aan een betere en soepelere overgang; 
⋅ De mogelijkheid voor de jongere en diens ouders om langzaam te wennen aan de nieuwe 

situatie, aan nieuwe zorgverleners en andere rollen en routines; 
⋅ Extra aandacht voor zelfstandigheid, zelfmanagement en sociale participatie. 

 
Bij de transitiepoli worden ook knelpunten ervaren, zoals cultuurverschillen en moeizame afstemming 
tussen behandelteams vanuit kinder- en volwassenenzorg, gebrek aan motivatie en initiatief bij jongeren, 
verschillen in behandelmodules van kinder- en volwassenenzorg, een beperkt aantal patiënten in de 
polikliniek en de financiering van gemeenschappelijke zorg. Ook de logistieke planning is extra lastig 
omdat er veel agenda’s op elkaar moeten worden afgestemd. 
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