
Enquête over essentiële transitiezorg interventies in kader van Kwaliteitsstandaard Transitiezorg 

Wat zijn essentiële transitiezorg interventies? Vragenlijstonderzoek 
november 2021 

Ingevulde vragenlijsten: n=87 

Zorgverlener 75 86% 

Jongere // Ouder // Patiëntvertegenwoordiger 5 // 2 // 1   8% 

Onderzoeker // Beleidsmedewerker 3 // 1   5% 

 

Interventies (n=23) in volgorde van meest essentieel (n=11; >50%) -> minst essentieel (n=12; <35%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9,8

11,0

12,0

17,1

17,6

25,3

25,6

28,2

28,9

31,3

31,7

32,5

56,4

59,3

61,4

69,0

72,4

73,3

78,6

81,6

82,4

85,9

89,7

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

Peer buddy (jongere steunt jongere)

Oudercursus (face-to-face of online, bijv. Los Vast, Samen op Koers)

Informatiebijeenkomst voor jongere en ouders

Organiseren van spiegelgesprek met jongeren (evaluatie transitie ervaringen)

Cursus Omgaan met Chronische aandoening voor jongeren (face-to-face of…

Afscheidsbijeenkomst in kinderzorg

E-consultaties

Evaluatie van transitie-ervaringen van jongeren (schriftelijk)

Toets voor Transition Readiness

Rondleiding in volwassenenzorg

Kwaliteit van leven metingen (PROMs)

Schriftelijke overdrachtsinformatie voor jongeren

Training van zelfmanagementvaardigheden

Schriftelijk/digitaal informatiemateriaal voor jongeren en ouders

Jongeren vanaf 16 jaar (deels) alleen in de spreekkamer

Aanstellen van transitiecoördinator

Transitie MDO

Eenmalig extra/verlengd consult volwassenenzorg om elkaar beter te leren…

Gezamenlijk beleid tussen kinder- en volwassenenzorg

Transitiepoli (warme overdracht – gezamenlijk consult)

Individueel transitieplan (bijv. Ready Steady Go, Groei-wijzer)

Transitieprotocol/zorgpad

Schriftelijke overdracht naar volwassenenzorg

Wat zijn essentiële transitiezorginterventies?



Enquête over essentiële transitiezorg interventies in kader van Kwaliteitsstandaard Transitiezorg 

Interventie n Essentiële interventie Interventie wel bruikbaar, 
maar niet essentieel 

Schriftelijke overdracht naar volwassenenzorg  87 78 (89,7%) 9 (10,3%) 

Transitieprotocol/zorgpad  85 73 (85,9%) 12 (14,1%) 

Individueel transitieplan (bijv. Ready Steady Go, Groei-wijzer)  85 70 (82,4%) 15 (17,6%) 

Transitiepoli (warme overdracht – gezamenlijk consult)  87 71 (81,6%) 16 (18,4%) 

Gezamenlijk beleid tussen kinder- en volwassenenzorg  84 66 (78,6%) 18 (21,4%) 

Transitie MDO 87 63 (72,4%) 24 (27,6%) 

Eenmalig extra/verlengd consult volwassenenzorg om elkaar beter te leren kennen  86 63 (73,3%) 23 (26,7%) 

Aanstellen van transitiecoördinator  84 58 (69,0%) 26 (31,0%) 

Jongeren vanaf 16 jaar (deels) alleen in de spreekkamer  83 51 (61,4%) 32 (38,6%) 

Schriftelijk/digitaal informatiemateriaal voor jongeren en ouders  86 51 (59,3%) 35 (40,7% 

Training van zelfmanagementvaardigheden  85 48 (56,4%) 37 (43,5%) 

Schriftelijke overdrachtsinformatie voor jongeren 83 27 (32,5%) 56 (67,5%) 

Kwaliteit van leven metingen (PROMs)  82 26 (31,7%) 56 (68,3%) 

Rondleiding in volwassenenzorg  83 26 (31,3%) 57 (68,7%) 

Toets voor Transition Readiness  83 24 (28,9%) 59 (71,1%) 

Evaluatie van transitie-ervaringen van jongeren (schriftelijk) 85 24 (28,2%) 61 (71,8%) 

E-consultaties  82 21 (25,6%) 61 (74,4%) 

Afscheidsbijeenkomst in kinderzorg  79 20 (25,3%) 59 (74,7%) 

Cursus Omgaan met Chronische aandoening voor jongeren (face-to-face of online, bijv. Op Koers)  85 15 (17,6%) 70 (82,4%) 

Organiseren van spiegelgesprek met jongeren (evaluatie transitie ervaringen)  82 14 (17,1%) 68 (82,9%) 

Informatiebijeenkomst voor jongere en ouders  83 10 (12,0%) 73 (88,0%) 

Oudercursus (face-to-face of online, bijv. Los Vast, Samen op Koers)  82 9 (11,0%) 73 (89,0%) 

Peer buddy (jongere steunt jongere)  82 8 (9,8%) 74 (90,2%) 

 

ANDERE GENOEMDE (ESSENTIËLE) INTERVENTIES of PRINCIPES 
VROEG BEGINNEN JONGERE CENTRAAL 

• Aandacht voor transitie vanaf ongeveer 14 jaar / Transitieproces al jaren voor overgang in gesprekken 
meenemen 

• Samen met de jongeren schriftelijke overdacht doornemen 

ZELFMANAGEMENT • Informatie aanbieden op niveau en beleving van jongvolwassenen 

• Eerder starten met zorg rondom zelfmanagement en eigen regie • Jongerenbijeenkomsten 

• Ontwikkelen zelfmanagement moet continu aandachtspunt zijn, niet alleen vanaf 16 jaar • Niet per se alleen in de spreekkamer, maar wel in the lead in de spreekkamer 

OUDERS BETROKKEN • Invoeren adolescentenpoli 

• Groepsconsult jongeren en ouders voor transitie AANDACHT VOOR SPECIALE DOELGROEPEN 

OVERDRACHT • Jongeren met VB > individueel kijken wat kan 

• Multidisciplinair bepalen moment transitie • Aandacht besteden aan wie zal de mentor zijn van jongere met VB in de toekomst 

• Gezamenlijke periode waarin in volwassenenzorg ruimte is voor kennismaken als persoon en de 
praktische en medische zorg nog voor een periode in de kinderzorg wordt gedaan 

• Soms inzetten van een huisbezoek bij intensieve thuisbehandeling 

• Invoeren adolescentenpoli  

• Samen met de jongeren schriftelijke overdacht doornemen  

 


