
 
 Bijlage I Voorbeelddoelen ingedeeld naar de 7 principes van goede 

zorg uit het Actieprogramma Op Eigen Benen Vooruit. 
 
1.Jongere centraal 

  In .... heeft ....% van de zorgverleners die met jongeren in de leeftijd van 12-25 jaar 

werken aantoonbare kennis en vaardigheden (bijvoorbeeld door gevolgde  

bijscholing) om de jongeren en hun gezin beter bij de zorg te betrekken en op de 

transitie voor te bereiden. 

  In..... worden in ....% van de consulten jongeren in de leeftijd van 12-25 jaar in de 

voorbereiding op hun transitie aantoonbaar actief bij het consult betrokken 

  In.... heeft ...% van de jongeren in de leeftijd van 12-25jaar onder behandeling van 

het team een individueel transitieplan (ITP). 

  In.... is bij....% van de jongeren in de leeftijd van 12 tot 25jaar onder behandeling van 

het team  het ITP in het afgelopen kalenderjaar minstens 1 keer bijgesteld of 

geëvalueerd. 

  In.... zijn jongeren betrokken bij......% van de activiteiten rondom het 

ontwikkelen/uittesten van materiaal en/of informatie over transitie. 

 
2.Toekomstgericht en planmatig 

  In.. is bij....% van de jongeren in voorbereiding op transitie het onderwerp transitie 

ter sprake gekomen tijdens het consult. 

  In.....wordt bij de zorg voor de jongeren (12-25 jaar) gebruik gemaakt van een 

transitieprotocol (of stappenplan, klinisch pad) om de voorbereiding op de transitie 

te ondersteunen. 
 

 

3.Coördinatie van zorg 

  In..... is er een transitiecoördinator aanwezig, een zorgverlener die er speciaal 

gericht is om jongeren van 12 tot 25 jaar te ondersteunen voor (en eventueel ook 

na) de transitie naar de volwassenenzorg. 

  In..... is er voor.....% van de jongeren (12-25 jaar) een (of twee) vaste 

persoon(/personen) binnen het behandelteam aangewezen als contactpersoon 

voor elke jongere en zijn/haar ouders. 

 
4.Continuïteit: samenwerking en afstemming 

  In..... is er een gezamenlijk beleid (vastgelegde visie) op de behandeling en de 

werkwijzen in de patiëntenzorg aan jongeren (12-25 jaar) tussen kinderzorg en 

volwassenenzorg. 

  In..... wordt er ..... per jaar structureel overleg gehouden tussen kinderafdeling en 

volwassenenafdeling over de patiëntenzorg. over de behandelprotocollen en 

werkwijzen met betrekking tot de patiëntenzorg aan jongeren tussen 12-25 jaar 

  In ..... beschikt het ziekenhuis / het revalidatiecentrum over een transitiepoli / 

jongerenpoli  waar jongeren in de leeftijd van 12 tot 25 jaar ten minste twee keer 

gemeenschappelijk behandeld worden. 

  In.... wordt ......% van de jongeren (12-25 jaar) behandeld conform gezamenlijk 

protocol cq gemaakte afspraken over zorginhoud, logistiek en 

informatievoorziening) tussen kinder – en volwassenenzorg. 
 
 
 
 
 

Op Eigen Benen Vooruit! 1 



 
   In....is ......% van de consulten per maand van jongeren die zich voorbereiden op de 

transitie naar de volwassenenzorg gezamenlijk uitgevoerd door de kinderafdeling 

en de volwassenenafdeling van het ziekenhuis/ revalidatiecentrum 

 
5. Zelfstandigheid en zelfmanagement 

  In.... heeft....% van de jongeren tussen 12 en 25jaar onder behandeling een ITP 

(individueel transitieplan) 

  In ….. is bij....% van de jongeren van 12 tot 25jaar onder behandeling van het team 

het ITP van een jongere minstens 1per jaar bijgesteld / geëvalueerd. 

 
  In ..... hebben zorgverleners in ....% van de consulten aantoonbaar gebruik gemaakt  

van maatregelen om het zelfmanagement van de jongeren tussen de 12-25 jaar te 

bevorderen (bv. door Motivational interviewing). 

  In.... komt ....% van de jongeren tussen 12en 25 (deels) alleen in de spreekkamer 

  In ....is er een aanbod aanwezig van trainingen van relevante zelfmanagement 

vaardigheden 

   In.... is bij....% van de jongeren die zich voorbereiden op transitie zelfmanagement 

besproken tijdens het consult 
 

 
 

6. Ouderbegeleiding 

  In... heeft ... % van de ouders van jongeren in de leeftijd van 12 tot 25 onder 

behandeling van het team een ouderversie van het ITP 

  In.... is bij....% van de ouders van jongere in de leeftijd van 12 tot 25 jaar onder 

behandeling van het team het ITP in het afgelopen kalenderjaar minstens 1 keer 

bijgesteld of geëvalueerd. 
 
 
 

7. Integrale zorgverlening: zorg voor meer dan de aandoening alleen 

  In .....hebben zorgverleners in ....% van de consulten aantoonbaar aandacht besteed 

aan persoonlijke groei, sociaal-emotionele ontwikkeling en maatschappelijke  

participatie bij jongeren tussen de 12-25 jaar. 

  In .... is er voorlichtingsmateriaal aanwezig dat betrekking heeft op persoonlijke 

groei, sociaal-emotionele ontwikkeling en maatschappelijke participatie bij 

jongeren tussen de 12-25 jaar. 

  In.....is er sprake van een structurele samenwerking met ketenpartners, zoals MEE, 

met betrekking tot jongeren in de leeftijd van 12 tot 25 jaar die zich voorbereiden 

op transitie 
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