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Stijn 

Heeft de bijnierziekte AGS

Hij gebruikt sinds zijn geboorte

hydrocortison. Hij gaat 3 keer per jaar samen

met zijn ouders naar het ziekenhuis voor 

controle. 

Nu is hij 18 jaar geworden.

Moet ik nu naar een andere dokter????





Kindzorg Volwassenzorg

• Ouders zijn verantwoordelijk

• Medicatie
• Afspraken
• Stressinstructies

• Groei
• Puberteit

• Patiënt is zelf  verantwoordelijk

• Medicatie
• Afspraken
• Stressinstructies

• Lange termijn effecten
• Vruchtbaarheid

Transitie
Opleiding

Op kamers

uitgaan

Alkohol/drugs

Relaties

Vrienden

Seksualiteit



Wat is transitie?

‘Transitie is een doelbewuste geplande overplaatsing 
van de adolescente en jong volwassen patiënten met 
een chronische fysieke en medische conditie van 
kindgeoriënteerde zorg naar een 
volwassenengeoriënteerd gezondheidszorgsysteem’.

Kapellen et. al



Achtergrond

• 20-30% van de adolescenten chronische ziekte

• 3 – 36.8% verlies van follow up in de volwassen leeftijd

Gleeson et al. 2012 



Achtergrond

• Afh van aantal controle

• Leeftijd van transitie
• Geboortejaar
• Zorgverzekeraar

Lallier et al.



Achtergrond

• Ervaringen met transitie zijn onafhankelijk van de onderliggende ziekte

• Neurologische ontwikkeling
• Verhoogde gevoeligheid voor emotionele stimulans
• Meer ik gericht

• Nieuw gedrag
• Gevoelig voor interactie met peergroep (leren van elkaar)

• 5 bezoeken/contacten om goed vertrouwen in de behandelrelatie te 
hebben 



Achtergrond



Transitiefase

De transitiefase is een periode waarin een kind toenemend de 

verantwoordelijkheid voor zijn/haar ziekte en gezondheid overneemt en 
groeit in zelfstandigheid en zelfmanagement. 



Transitierijpheid

• Biologische leeftijd

• Individuele ontwikkeling

• Bepalen van de transitierijpheid

• Vragenlijsten gericht op
• Self management
• Ziekteinzicht

• Vaardigheden



Wat willen jongeren zelf?

• Gewenste karakteristieken voor zorgverleners zijn: 

Goede kennis over de ziekte, ondersteunend, betrouwbaar, flexibel, patiënten 
informeel  benaderen, interesse in het leven van de patiënt buiten ziekte, 
patiënt keuze geven in de  behandeling en gevoel van controle. 

• Behoefte aan onafhankelijkheid door: 
Het versterken van het gevoel van controle over de eigen gezondheid (self-
efficacy) en gelijkwaardigheid in het gesprek met de zorgverlener. Patiënten 

voelen zich ontmoedigd als ze minder assertief zijn ten aanzien van hun 
gezondheidscondities. 
Door overbescherming van zorgverleners en/of ouders wordt onbewust de 

boodschap overgedragen dat jongeren  niet in staat zijn om zelf 
verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gezondheid. 



Knelpunten - jongeren

▪ Er is een afstand tot de behandelaar. 

▪ Informatie is niet voldoende aangepast aan de ontwikkeling en leeftijd. 
▪ Onvoldoende eigen verantwoordelijkheid voor behandeling en zorg. 
▪ Neurologische ontwikkeling is niet voltooid, daardoor kans op risicovol 

gedrag. 
▪ Onvoldoende kennis over de aandoening en 
▪ Blootstelling aan alcohol en drugs. 

▪ Onvoldoende ontwikkelingen van onafhankelijkheid en autonomie. 
▪ Psychische veranderingen. 
▪ De transitie vindt plaats tijdens grote veranderingen in het leven van de 

jongere. 



Knelpunten - Ouders

• Zoeken van evenwicht tussen stimuleren van onafhankelijkheid en eigen 

verantwoordelijkheid van het kind en het zelf nemen van 
verantwoordelijkheid voor de zorg. 

• Verandering in de relatie met de behandelaars. 

• Verminderde toegang tot recente informatie in het ziekenhuis. 
• Conflict tussen zorgen en stimuleren.



Uitgangspunten

• Transitie wordt op een positieve manier gepresenteerd en benaderd. 

• Verwachtingen van het transitieproces bij patiënt en familie worden 
geïnventariseerd en zo nodig wordt het transitieproces aangepast. 

• De autonomie van de patiënt wordt al voor de start van het transitieproces 

gestimuleerd. 
• Patiënten worden bij de planning en voorbereiding op de transitie betrokken. 
• Ondersteuning van ouders/verzorgers. 

• Informatie over de organisatie en uitvoering van de zorg voor volwassenen. 
• Aanwezigheid van een coördinator van het transitieproces. 
• Kennis over de aandoening /goede beschikbaarheid van medische informatie. 

• Duidelijke communicatie. 



Transitiezorg



1. Kennis



2. Zelfmanagement



3. Rol van ouders



4.Maatschappelijke participatie



5. Zorgorganisatie



Het zorgpad



Module transitiezorg

https://www.bijniernet.nl/transitie/



Even concreet….

• Streef naar toename van kennis bij de jongere en toets deze regelmatig. 

• Support van ouders tijdens het transitieproces. 
• Zet nieuwe technieken in om jongeren te faciliteren zoals eHealth. 
• Stimuleer medeverantwoordelijkheid voor het periodieke consult. 

• Bespreek de aanpak bij medicatiewijzigingen. 
• Herhaal regelmatig de stressinstructies.



Transitie polis

• Multidisciplinair

• Kennis maken met het team
• Volwassen protocollen introduceren 



Terug naar Stijn

Stijn krijgt nu regelmatig gesprekken

met de Verpleegkundige specialist. Hij
heft de filmpjes bekeken en opnieuw
spuitinstructies gehad. Hij oefent nu 

met het bestellen van medicatie. Hij
heft dit jaar zijn eindexamen en gaat
dan studeren in Utrecht, maar hij vind

het fijn om nog even bij zijn eigen arts 
te blijven. 



Vragen????

https://www.bijniernet.nl/transitie/


