
Meer aandacht voor de jongere alleen in de spreekkamer

Nieuwe EPD; aandacht voor overzicht over lange termijn, mn bij verbetertrajecten

Op 1 lokatie loopt de diabetesvpk met de jongere naar de internist voor een eerste kennismaking

Communicatie over transitie:
- inzicht vergroot over de verschillen tussen kindergeneeskunde en interne
- Actief benoemen van deze verschillen in gesprekken over transitie

Inzien dat het een gezamenlijk proces is en dat veranderingen aan de kinderkant ook mogen leiden tot een
vervolg aan de volwassen kant van de diabeteszorg, bv de ITP. 

Jaargesprek:
-indien 17 jaar alleen met de jongere en de kinderarts

ITP
-gebruik in het jaargesprek is opgestart

Jongere alleen in de spreekkamer
-in jaargesprek vanaf 12 jaar
-in combi-gesprek in overleg met de jongere

Spiegelgesprek

Informatie over transitie
-nu nog vooral mondeling

De openheid en eerlijkheid van onze jongeren om de informatie over 
transitie met ons te delen

Transitie staat op de kaart bij zowel interne als kindergeneeskunde

Een EPD met mogelijkheden tot meer inzicht in transitie en
intensiveringstrajecten die gelopen zijn.

De communicatie op de kinderpoli
-Motivational interviewing behoort steeds meer tot de basis
-Middels jaargesprekken is er duidelijk aandacht voor kwaliteit van leven en
transitie

Naast verbetering van de transitie beginnen we ook met oudercursussen
Los-Vast om de communicatie tussen jongeren en hun ouders positiever te
laten verlopen.

Communicatie over de verschillen naar de jongere verbeteren
- Uitdaging: welke vorm mondeling, digitaal en/of op papier?

Een transitieproces waarbij een transitieverpleegkundige een centrale rol
gaat spelen
-Uitdagingen: 3 lokaties en financieel

Gebruik van ITP bij zowel kindergeneeskunde als interne
-Uitdaging: implementatie binnen de huidige polistructuur

Optimaliseren van het MDO
-Uitdaging: verminderen loss to follow-up

Inzicht in de verschillen tussen interne en
kindergeneeskunde

Inzicht in dat een gezamenlijk project tijd kost
en gezamenlijk gedragen moeten worden

Het potentieel om de samenwerking tussen de 
diabetsverpleegkundigen van de interne en de 
kindergeneeskunde te vergroten. 

Inzicht in de tools Ready Steady Go en ITP
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