
Voorbeeld criterialijst 
                                                                                                 

Deze lijst is opgesteld in het kader en ter voorbereiding van de transitie van 
kindergeneeskunde naar interne geneeskunde. 

 
 
Criterialijst transitie 
 
 
Beoordelingscriteria voor start van voorbereiding transitie/transfer 

 Kalenderleeftijd (14 - 15 jaar) 

 Mate van persoonlijke verstandelijke ontwikkeling 

 Mate van zelfstandigheid van de jongere 

 Mate van ontwikkeling van verantwoordelijkheidsgevoel 
 
Tijdens het voorbereidingsproces richten op: 

 Ontwikkeling van de zelfstandigheid van de jongere om zelf verantwoordelijkheid te nemen 
m.b.t. omgang met een chronische aandoening (voorlichting diabetes type 1) 

 Ontwikkeling van communicatieve vaardigheden 

 Jongeren betrekken bij beslissingen betreffende hun diabetes behandeling 

 Verwachtingen van de jongere en ouders m.b.t. transitie inventariseren 

 Tijdig bespreken van de verwachtingen jongere en ouders over nieuwe situatie 

 Kennismaking met de nieuwe hulpverleners door zowel jongere en ouders 

 Bespreken verschillen tussen jongere- en volwassen diabeteszorg 

 Signaleren van ouderproblemen m.b.t. transfer en dit bespreekbaar maken 

 Verwachtingen die hulpverleners hebben van ouders v.w.b. de betrokkenheid en deze  
duidelijk maken aan ouders en jongere. 

 Rol ouders duidelijk maken: “achterwacht” voor de problemen van hun kind 
 
 
Extra aandacht besteden aan ouderproblemen bij transitie 

 Nog geen vertrouwen in nieuwe behandelteam (vrees voor onbekende) 

 Vertrouwen leren hebben in verantwoordelijkheidsgevoel van hun kind 

 Cultuurverschillen tussen poli kindergeneeskunde en interne poli 

 Bezorgdheid toekomst kind 

 Benadering van gezin als geheel valt weg 

 Loslaten van zorg voor hun kind (eigenlijk overdragen zorg op jongere zelf) 

 Overprotectie 
 
 
Criteria voor transfer 

 Kalenderleeftijd (ongeveer 17-21 jaar) 

 Voldoende ontwikkelde communicatieve vaardigheid 

 Voldoende ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel/zelfstandigheid 

 Inzicht in ziektebeeld/ziekteproces/complicaties 

 Eigen verantwoordelijkheid voor medicatie/voeding 

 Zelfstandig polikliniek bezoek 

 Zelfstandig overwogen beslissingen nemen 

 Inzicht in de noodzaak en de wijze van het verkrijgen van medische hulp 

 Verlaten van secundair onderwijs 

 Voldaan aan de punten in de checklist voorbereiding transfer 
 
 
 

 
Met dank aan het kinderdiabetesteam Elkerliek ziekenhuis Helmond 


