
• Invoering van het Ready Steady Go programma, in plaats van het ITP,  binnen het 
transitietraject van het diabetesteam van het Maasstad Ziekenhuis.

• De inhoud van het transitieconsult is meer afgestemd tussen artsen en 
diabetesverpleegkundigen om dubbele informatie te voorkomen.

• De coördinatie blijft een gezamelijke verantwoordelijkheid van het 
kinderdiabetesteam en het diabetesteam. Dit werkt goed doordat er steeds meer
onderling overleg en MDO’s zijn. De lijnen zijn kort.

▪ Formulieren Ready Steady Go
▪ Brochure van Ready Steady Go
▪ Transitiefolder Maasstad Ziekenhuis

• Het Maasstad Ziekenhuis is organisatorisch sterk, dit komt met 
name door de gezamenlijke transitiepoli’s, op twee 
contactmomenten met plek voor vijf jongeren. Ook is er 
voldoende aandacht voor zelfstandigheid en zelfmanagement 
van de jongeren. 

• Daarnaast zijn we er trots op dat jongeren onze transitiezorg als 
positief hebben ervaren (locatiebezoek 24 november 2017) : Ze 
waren na afloop van de transitiepoli erg onder de indruk van de 
wijze waarop het team alles had geregeld, de warmte en de 
betrokkenheid die er was voor jongeren: “het Maasstad 
Ziekenhuis zou veel jongeren verliezen als zij niet op deze 
manier zouden werken”. Het was ook indrukwekkend om te 
zien hoeveel moeite het achter de schermen kost om 
transitiezorg goed te regelen. De communicatie tussen kinder-
en volwassenenteam kreeg van hen een pluim “ze zijn echt 
goed op elkaar ingespeeld”. 

▪ Onze huidige kwaliteit wat betreft de transitiezorg behouden
▪ Digitaliseren Ready Steady Go en deze steeds meer integreren 

binnen de dagelijkse zorgverlening  voor deze groep jongeren.
▪ In de toekomst willen we ook een psycholoog toevoegen aan 

het transitieteam. Dit moet inhoudelijk nog vorm gaan krijgen
▪ Start aanbieden van cursus “Los Vast” aan ouders
▪ Een gedeelde visie op transitiezorg beter afstemmen en 

vastleggen. 

• We hebben in de loop van de jaren, mede
dankzij het eerste project “Op eigen benen
vooruit”, al veel verbeteringen doorgevoerd
om de transitiezorg te verbeteren binnen
het Maasstad Ziekenhuis.

• Dankzij dit project (Betere transities bij
Diabetes), wordt het Ready Steady Go 
programma geïntegreerd in het KLIK-
programma, zodat we op nog efficiëntere
wijze de transitiezorg vorm kunnen geven.

• Jongeren blijven na de transitiefase binnen
het Maasstad Ziekenhuis onder
behandeling, er is nauwelijks uitstroom
naar andere behandelteams.

• De diëtiste van de interne is inmiddels
toegevoegd aan het transitieteam.
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