
1 
Zes werkwijzen van transitiepoli’s – Herziene versie februari 2018 (oorspronkelijke tekst schematisch weergegeven, gegevens nog uit 2010) 

Zes werkwijzen van transitiepoli’s 

Dit is een overzicht van cases die onderzocht zijn door Geanne van Gurp (uitgelicht uit de scriptie ‘Overstappen zonder struikelen; doel en werkwijzen van 

transitiepoliklinieken’ 2010). In dit overzicht worden de doelgroep van de transitiepoliklinieken en de belangrijkste kenmerken beschreven. 

1. Erasmus MC – IBD Poli 

 Leeftijdscategorie 14 – 18 jaar 

Voor transitie - 13 – 14 jaar: jongere ontvangt een brief, een transitiefolder, een visitekaartje en een poli afspraak op de transitiepoli, deze worden 
tijdens het consult mondeling toegelicht. 

Tijdens transitie 18 jaar: jongere maakt transfer 

Na transitie - In principe is er geen contact meer met de jongere nadat de overstap heeft plaatsgevonden.  
- Transitiecoördinator is in principe wel bereikbaar. 

 

2. Catharina ziekenhuis - Kinderdiabetes 

 Leeftijdscategorie Start bij 17 jaar 

Voor transitie - 12 – 17 jaar: jongere volgt twee van de vier themapoli’s. Deze zijn verplicht. Elk jaar heeft deze poli een ander thema zoals roken, 
alcohol en drugs, rolverandering van de ouders en verschillen tussen de kinder- en volwassenzorg. 

- Eén jaar voordat de jongere de overstap gaat maken start de transitiepoli. Dit wordt hem/haar één jaar van te voren tijdens een 
‘gewoon consult’ verteld. 

Tijdens transitie - Duur transitiepoli: 1 jaar 
- Het eerste polibezoek vindt plaats op de kinderpoli, waarbij de volwassen diabetesverpleegkundige aanwezig is.  
- Het tweede polibezoek is op de polikliniek van de volwassenen; daar is de kinderdiabetesverpleegkundige bij aanwezig. 
- Bij het derde polibezoek zijn geen disciplines uit de kinderzorg aanwezig en is de transfer een feit. De internist of kinderarts gaan niet 

mee naar de andere locatie. 

Na transitie Nadat de jongere is overgestapt is er geen contact meer met de transitiepolikliniek. 

 

3. Ter Gooi ziekenhuis - Diabetes 

 Leeftijdscategorie Start bij 17 jaar 

Voor transitie - In voorgaande jaren wordt de transfer genoemd tijdens een regulier consult. Hierbij wordt de transitiepoli genoemd en besproken. 
- De jongere krijgt een brief met een kort programma (draaiplan) voor het komende jaar. 

Tijdens transitie In het jaar dat de transitie plaatsvindt vinden er gezamenlijke consulten plaats: De eerste twee keer doet de kinderarts het gesprek en kijkt de 
internist mee, de laatste twee keer doet de internist het gesprek en kijkt de kinderarts mee (de jongere komt ongeveer vier keer per jaar op de 
poli) 

Na transitie Nadat de jongere is overgestapt is er geen contact meer met de transitiepolikliniek. 
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4. Erasmus MC Sophia - Thuisbeademingsteam 

 Leeftijdscategorie 18 jaar 

Voor transitie 16 – 17 jaar: Er wordt gezegd dat hij/zij overgaat naar de volwassenzorg. Dit gebeurt mondeling tijdens een consult. 

Tijdens transitie - Er wordt gestart met een multidisciplinaire overdracht een maand voordat het eerste gezamenlijke consult plaatsvindt. 
- Het eerste consult bestaat uit een regulier consult van de kinderarts en kinderverpleegkundige, waarbij de arts en verpleegkundige 

vanuit de volwassenzorg aanwezig zijn. 
- Na vier maanden volgt een tweede consult op locatie van de volwassenen, waar de kinderarts en kinderverpleegkundige aanwezig zijn. 

Na transitie - In principe wordt er geen begeleiding of hulpverlening meer geboden door de kinderkant. 
- Ouders bellen nog regelmatig naar de kinderverpleegkundige die vervolgens doorverwijst naar de volwassenzorg. 

 

5. Amphia ziekenhuis - Diabetes 

 Leeftijdscategorie 12 – 18 jaar 

Voor transitie - Indeling in leeftijdsgroepen: 12 – 14 jaar, 14 – 16 jaar, 16 – 18 jaar. 
- Jongeren komen vier keer per jaar naar de polikliniek in de vorm van een ‘carrousel’. 
- Vanaf 12 jaar bestaat één van deze carrousels uit het doornemen van het individueel transitieplan (ITP).  
- Het ITP wordt nagelopen en er wordt gekeken wat de jongere kan en waar nog extra aandacht aan moet worden besteed. 

Tijdens transitie - In het laatste jaar zien de jongeren de internist minimaal één keer. 
- Als de jongere 18 jaar is, wordt er een poliafspraak bij de internist gepland en heeft de transfer plaatsgevonden. 

Na transitie Nadat de jongere is overgestapt is er geen contact meer met de transitiepolikliniek. 

 

6. UMC Utrecht - Reuma 

 Leeftijdscategorie 16 – 23 jaar (zien liever dat dit start bij 12 jaar) 

 Voor, tijdens en 
na transitie 

- Maken geen onderscheid tussen begeleiding voor, tijdens en na de transfer. 
- De begeleiding door de transitiecoördinator in de periode van de transitie bestaat uit het vergroten en trainen van de zelfstandigheid en 

zelfmanagement van de jongere. 
- Tot de transfer bezoekt de jongere de polikliniek in kindersetting. 
- Na de transfer bezoekt de jongere de polikliniek in volwassensetting. 
- Normaliter vindt de transfer op 18 jarige leeftijd plaats. Afhankelijk van de situatie vinden er gezamenlijke consulten plaats, hetzij in 

volwassensetting, hetzij in kindersetting. 

 


