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Zodra een jongere met een chronische aandoening 

18 jaar wordt, verandert er veel. Niet alleen moet er 

vaak worden gewisseld van arts en ziekenhuis, ook 

wordt er plotseling verwacht dat je als 18-jarige de zorg 

volledig zelfstandig kunt regelen. Je ouders worden niet 

meer betrokken bij het gesprek over je behandeling, 

de nieuwe arts heeft minder tijd in de spreekkamer 

en je bent zelf verantwoordelijkheid voor afspraken 

inplannen, medicijnen aanvragen en nabellen van 

zorgverzekering of ziekenhuis. Veel jongeren zijn niet 

goed voorbereid op deze omslag en ook zorgverleners 

zien nog veel mogelijkheid tot verbetering. 

Het Jongerenpanel van het FNO programma Zorg 

én Perspectief herkent uit eigen ervaring deze 

problematiek en zet zich in om de transitiefase in de 

zorg te verbeteren. Wij vinden dat de transitie van 

kinderzorg naar volwassenenzorg niet verbonden moet 

zijn aan een bepaalde leeftijd, maar aan de behoefte 

en keuze van de jongere zelf. Het moet een proces zijn 

waarin jongeren geleidelijk léren regie te nemen. In een 

veilige omgeving waar zij zelfstandig kunnen omgaan 

met hun aandoening. 

Een soepele transitie. Het kan wel degelijk. Denk 

aan ‘best practices’ zoals transitiepoli’s of dubbele 

consulten waar er écht naar de jongeren geluisterd 

wordt. Maar het kan én moet nog veel beter. 

De ervaringsverhalen van enkele leden van het 

Jongerenpanel in dit magazine spreken voor zich. 

Ook zorgverleners willen zich graag inzetten voor 

een soepelere transitie. Zorg én Perspectief werkt 

daarom samen met partners uit de beroepsgroepen, 

patiëntvertegenwoordiging en zorgverzekeraars 

om een nationale generieke Kwaliteitsstandaard 

Transitie in Zorg te ontwikkelen. 

Help ons mee om de transitie in zorg voor álle 

jongeren goed te laten verlopen! 

Bente van Oort
Voorzitter Jongerenpanel Zorg én Perspectief

Het doel van het programma Zorg én Perspectief 

(ZéP) van FNO is het verkleinen van het verschil in 

maatschappelijk perspectief tussen jongeren van 0 

tot en met 25 jaar met een chronische aandoening 

en hun gezonde leeftijdgenoten. De kracht van 

deze jongeren en hun ontwikkeling staat daarbij 

centraal en niet de beperking door de aandoening. 

Het programma ondersteunt daarom projecten die 

bijdragen aan hun sociale participatie op het gebied 

van school, sport, werk en zorg.

De vraag van de jongeren is daarbij altijd 

het vertrekpunt. Dit wordt geborgd door de 

nadrukkelijke plaats die het Jongerenpanel 

ZéP in het programma heeft. Daarnaast heeft 

het programma het doel om deze thematiek 

op de politieke en maatschappelijke agenda te 

zetten, teneinde structurele verbeteringen te 

bewerkstelligen.

“Regie nemen moet je leren” 

Zorg én Perspectief



“Van kleins af aan ben ik wekelijks, zo niet 

dagelijks, veel in het ziekenhuis te vinden.” 

Transitie in kleine stapjes
“Mijn overgang is niet helemaal goed gegaan. Bij de 

ene kinderarts ging alles in overleg. Samen zochten we 

een nieuwe arts uit, voor ik overgedragen werd aan de 

internist. Bij een andere arts kreeg ik alleen maar een 

brief thuis voor een afspraak in het ‘gewone’ ziekenhuis 

in plaats van in het kinderziekenhuis. Ik heb daardoor 

nooit afscheid kunnen nemen van de arts, die ik al mijn 

hele leven ken.”

Ingewikkelde zoektocht
“Zelf je zorg ineens regelen is best moeilijk als je 

nog jong bent. Ik had nu te maken met verschillende 

specialisten. Ik wist niet bij welke arts ik moest aan-

kloppen voor bepaalde klachten. Waar de kinder arts 

veel vragen stelde om niks over het hoofd te zien, 

moet je bij een arts voor volwassenen continu zelf om 

aandacht  vragen. Sommige klachten werden daardoor 

gemist.”

Volwassen worden is al lastig genoeg
“In de zorg voor volwassenen wordt vaak gewisseld van 

arts. Dan moet je erg opletten, dat er geen belangrijke 

informatie verloren gaat in de overdracht. Er is ook 

minder tijd dan bij een consult bij de kinderarts.’

‘Volwassen worden is al lastig genoeg, laat staan als je 

ook nog een chronische aandoening hebt. De overgang 

van kinder- naar volwassenenzorg eenvoudiger maken 

is daarom belangrijk. Daarmee voorkom je veel stress 

bij jonge patiënten en kunnen artsen betere zorg 

verlenen.’

Eline, 25 jaar

Afgestudeerd in 
Gezondheids
wetenschappen 
en Biomedische 
wetenschappen

‘Volwassen worden is al lastig, 
maar wanneer je chronisch ziek 
bent is dit nog ingewikkelder.’



Transitie is meer dan alleen medisch
De transitie in zorg vindt meestal plaats rond het 18e 

levensjaar. In die leeftijdsfase zijn er in het leven van 

jongeren vaak allerlei veranderingen die ook om 

aandacht vragen. Denk aan het krijgen van relaties, 

het gaan studeren of zelfstandig gaan wonen. 

Zorg voor jongeren in de transitiefase gaat verder dan 

medische zaken alleen: diverse studies rapporteren 

dat er veel onvervulde zorgbehoeftes zijn bij jongeren; 

gesprekken over de toekomst, maar ook over 

seksualiteit en gevoelens worden zelden gevoerd. 

Daarnaast ervaren ouders in deze levensfase van hun 

kind veel zorgen en stress. Aandacht voor psycho-

sociaal functioneren van jongeren en ouders, het 

verbeteren van zelfmanagement en zelfstandigheid 

van jongeren heeft dus een hoge prioriteit – aan beide 

kanten van de transitie. 

Interventies dragen bij aan een betere 
transitie
Essentiële interventies die kunnen bijdragen 

aan passende zorg voor jongeren zijn nu niet 

of nauwelijks aanwezig in de Nederlandse 

ziekenhuizen, terwijl er aanwijzingen zijn dat deze 

interventies bijdragen aan positievere ervaringen 

en betere voorbereiding op het volwassen leven.  

Jongeren zijn vaak niet tevreden over hun eigen 

inbreng in het transitieproces en in de zorg. 

“De stem van jongeren zelf is onmisbaar. Het is 
hard nodig hen actief te betrekken bij de zorg.”

De basisprincipes van een goede transitie van 
jongeren met chronische aandoeningen van de 
kinderzorg naar de zorg voor volwassenen zijn 
simpel: 
1. bereid jongeren en hun familie tijdig voor,
2.  zorg voor een warm ontvangst in de 

volwassenenzorg en
3. luister naar wat jongeren te zeggen hebben.

Ervaringen van jongeren
Een overzicht van ruim 45 studies die er in 

Nederland gedaan zijn over transitie in medische 

zorg bevestigt dat deze principes nog lang geen 

gemeengoed zijn. Jongeren ervaren grote verschillen 

tussen de kinder- en volwassenenzorg en hebben 

weinig voorbereiding ontvangen. Ouders maken zich 

vaak grote zorgen en professionals merken dat hun 

samenwerking en afstemming te wensen overlaat. 

Transitie een logische stap
Toch zien jongeren de transitie als een logische stap 

en vinden zij het moment van overstappen meestal 

goed. Het proces wordt gewaardeerd met een kleine 

7, al geeft 15-20% een onvoldoende. Het rapportcijfer 

wordt vooral bepaald door de ontvangst in de 

volwassenenzorg. Daar valt nog wel wat te doen: 

van de jongvolwassenen met diabetes mist bijna de 

helft één of meer afspraken. Bij jongeren met reuma 

verschijnt 12% minstens twee keer niet meer op 

controle na hun overdracht. Er zijn ook jongeren die 

na het verlaten van de kinderzorg voor langere tijd 

onder de radar verdwijnen. Daar is weinig over bekend; 

een cohortstudie noemt percentages van 25%. Een 

actief beleid (en samenwerking met huisartsen) 

kan deze jongeren weer in beeld brengen van de 

specialistische zorg, zo blijkt uit de jongerenpoli voor 

aangeboren hartafwijkingen en in de revalidatie. 

Van kinderzorg naar volwassenenzorg
Hoe jongeren de transitie in zorg ervaren

AnneLoes van Staa
Projectleider Betere Transitie  
bij Diabetes & Lector Transities in Zorg 

Kenniscentrum Zorginnovatie 

Hogeschool Rotterdam

www.opeigenbenen.nu/rapport-transitiezorg-in-nederland-2000-2018-nu-online


“Ik heb mijn jeugd veel doorgebracht in het 

ziekenhuis. Daardoor wist ik precies hoe alles 

daar werkte. Toen ik over moest stappen naar de 

volwassenenzorg werd dat uitgesteld vanwege 

een verslechterde nierfunctie.” 

Van Rotterdam naar Eindhoven
Toen ik de overstap uiteindelijk wel ging maken, 

werd me verteld dat het eigenlijk te goed ging om 

in Rotterdam te blijven, terwijl ik zelf in Eindhoven 

woonde. Daarom werd ik doorverwezen naar een 

ziekenhuis in de buurt. Daar waren de protocollen 

echter anders. Bijvoorbeeld meteen voorbereiden op 

dialyse zonder de mogelijkheid voor transplantatie te 

onderzoeken.” 

Wacht maar in de wachtkamer
Het heeft mij veel moeite gekost om mijn wensen uit 

te spreken. Bij een kinderarts werd daar gewoon naar 

gevraagd, maar een arts voor volwassenen doet dit 

niet. Zonder voorbereid te zijn vond ik een gesprek met 

een arts voor volwassenen erg lastig. Toen mijn nieren 

nog slechter gingen werken, moest ik weer terug naar 

Rotterdam. Mijn moeder mocht niet bij het gesprek met 

de arts blijven. Of ze weer plaats wilde nemen in de 

wachtkamer...”

Als ik beter voorbereid was geweest
Er is te weinig voorbereiding op de volwassenenzorg. 

Er is bijna geen overleg en er wordt niet naar jou 

als geheel persoon gekeken. En dat terwijl mijn 

aandoening op veel aspecten in mijn leven invloed 

heeft. Met een goede voorbereiding en de tijd om 

bepaalde vaardigheden eigen te maken, was mijn zorg 

toen veel beter gegaan. Nu heb ik meer tijd nodig gehad 

om überhaupt een fatsoenlijk gesprek te voeren met 

mijn nieuwe arts.” 

‘Met een betere voorbereiding 
was de zorg voor mij toen veel 
beter gegaan.’

Rik, 25 jaar

Afgestudeerd 
in International 
Leisure 
Management



Facts over transitie in zorg Hoe kan het beter volgens jongeren

Bron: onderzoek uitgevoerd onder 40 respondenten door FNO.

Tips van jongeren voor een betere transitie
1. Neem ons serieus en toon begrip

2. Vraag ons wat we nodig hebben

3. Luister naar onze mening

4. Vertel ons niet wat wij ‘moeten’ doen

5. Bereid ons op tijd goed voor

Bekijk ook de treffende korte film Transitiezorg: niet zó, maar zó!  waarin jongeren in korte sketches uitbeelden 

en vertellen hoe de zorg in de transitiefase beter kan.

Bron: Zorg voor CF. Thema editie transitiezorg. December 2017,  CCUVN. Transitie en transfer. Onderzoek naar knelpunten transitie IBD-

patienten van kinder- naar volwassenenzorg 2017 en Overzicht van Nederlands onderzoek rond transitie in zorg van adolescenten met 

chronische aandoeningen in de somatische zorg en revalidatie (2000-2018)  

Transitie Toolkit
Interventies, instrumenten en initiatieven die bijdragen aan de verbetering van de transitiezorg voor jongeren 

met een chronische aandoening zijn te vinden in deze Transitie Toolkit.

Kwaliteitsstandaard Transitie in Zorg
In Nederlandse richtlijnen, protocollen en standaarden voor chronische aandoeningen die voorkomen 

op de kinderleeftijd is bijna geen aandacht voor transitiezorg. Het is tijd voor een nationale generieke 

Kwaliteitsstandaard Transitie in Zorg, waarin de normen voor goede transitiezorg worden vastgelegd.  

Zie: Tien Punten Programma Transitie in Medische Zorg

Sommige van de facts komen uit onderzoek naar de transitie bij specifiek diabetes, cystic fibrosis (cf) of 

ontstekingsziekten van de darm (IBD). Jongeren met andere aandoeningen blijken echter vergelijkbare 

ervaringen te hebben met transitie in zorg.
‘Transitie moet een fase zijn en geen moment.’ ‘Betere structuur in overgang van

kinderarts naar volwassenenarts.’

‘Ik had het fijn gevonden als mijn
toekomstige arts zich bij een van de consulten

met de kinderarts had aangesloten.’

‘Zorg dat je wel de nieuwe dokter
ontmoet. Dus een herinnering voor het ontmoeten
van de nieuwe dokter samen met de oude dokter.’

‘Praten met andere jongeren, maar ook een
specialist die weet hoe het op de kinderafdeling

gaat maar ook op de volwassenenafdeling.’

‘Jongerenafdeling waar je al meer 
zelfstandig bent, maar gedeeltelijk nog
terug kunt vallen op de hulpverleners.’

‘18 is niet gelijk volwassen!’

‘Contact onderling en meer overleg 
verschillende disciplines. Patiënt serieus
nemen en kijken naar persoonsgebonden 

klachten.’

• jongeren zijn minst tevreden over de voorbereiding op transitie en  het meebeslissen

• gevoel ‘klaar te zijn voor transitie’ blijkt belangrijker dan leeftijd

• verpleegkundigen: planning en logistiek cf transitie kan beter

• jongeren: meer structuur, informatie en steun tijdens cf transitie nodig

• 48% van de jongeren met diabetes mist een of meerdere afspraken 2 jaar na de overstap 

• jongeren waarderen transitie diabetes met kleine 7, 15-20% geeft onvoldoende

• aantal consulten en de duur van de afspraken neemt af na de overstap

• 55% van de jongeren met IBD is niet voorbereid op de transitie of herinnert zich dat niet meer

• de meeste jongeren met IBD vinden de overgang groot, vooral meer zelf moeten doen is wennen

• interventies voor transitiezorg (zoals poli, coördinator of transitieplan) ontbreken nog vaak

https://www.fnozorgvoorkansen.nl/project/betere-transitie-bij-diabetes/
https://www.opeigenbenen.nu/professionals/transitie-toolkit/
https://www.fnozorgvoorkansen.nl/wp-content/uploads/2018/06/Tien-punten-programma-Betere-Transitie-in-Medische-Zorg-vs-6.pdf.pagespeed.ce.X0twPnTvDC.pdf


“Toen ik 16 jaar was, begon mijn kinder-

reumatoloog ineens over ‘mijn transitie’. Mijn 

overgang naar de arts voor volwassenen. Op dat 

moment dacht ik totaal niet aan overstappen. 

Ik zag mezelf nog niet echt tussen de oudjes met 

reuma zitten.” 

Het ga je goed
“Een jaar later kreeg ik weer hetzelfde verhaal. Nog 

steeds vond ik het niet nodig. Deze arts kende ik al 

sinds mijn kleutertijd. Waarom overstappen? Tot 

een paar maanden geleden. Volgens haar zou ik er 

inmiddels wel aan toe zijn om over te gaan naar 

de volwassenenafdeling. Tot slot wenste ze me 

veel succes. Ze zei: ‘Het ga je goed’. Een shock na 

14 jaar dezelfde arts te hebben gehad. Zonder enige 

voorbereiding werd ik plotseling naar een nieuwe arts 

gestuurd.” 

Bij de nieuwe arts voor volwassenen ging het er heel 

anders aan toe. Directer. En blijkbaar kon deze arts 

door mijn kleding heen zien wat er aan scheelde. 

Waarom ik überhaupt naar de reumatoloog ging als ik 

al een aantal jaren geen ontstekingen meer had gehad, 

vroeg ze me.”

Wat wel helpt!
Mijn ervaring met transitie is dus niet zo goed 

verlopen. Ik heb er veel moeite mee gehad en 

nog steeds vind ik het lastig. Wat mij gelukkig 

heeft geholpen, is dat ik van tevoren een 

reumaverpleegkundige heb gesproken. Zij vertelde wel 

hoe het er aan toe gaat bij de volwassenenafdeling. 

Door haar wist ik beter wat ik kon verwachten en 

waar ik terecht zou kunnen met klachten. Geen 

ingewikkelde communicatie zoals bij de arts wel het 

geval was. Als dit zo voor iedereen zou gaan, dan zou 

de overgang naar de volwassenenzorg een stuk beter 

gaan. Iedereen zou hulp moeten krijgen van iemand die 

kan begeleiden.”

‘Bij problemen moet je hulp 
kunnen krijgen van iemand die 
je begeleidt.’

Lisa, 18 jaar

Student 
Verpleegkunde en 
Sociaal werk 
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Uitgelicht: best practices
Er wordt in Nederland al veel gedaan om de overgang van kinderzorg naar volwassenenzorg voor 

jongeren met een chronische aandoening zo goed mogelijk te laten verlopen.

Peer Buddy’s 
Stichting Kind en Ziekenhuis zet peer-buddy’s in 

tijdens de transitiefase in de zorg. Peer-buddy’s 

zijn jongvolwassenen met een chronische 

aandoening die zelf al de overgang naar de 

volwassenenzorg hebben meegemaakt. Zij kunnen 

door hun eigen recente ervaring andere jongeren 

hierin als geen ander begeleiden. 

Betere Transitie bij Diabetes 
Bij 15 ziekenhuizen in Nederland is onderzoek 

gedaan en werd een verbeterprogramma gestart om 

de transitiefase in de diabeteszorg te verbeteren. De 

uitkomsten zijn ook leerzaam voor de transitiefase 

bij andere chronische aandoeningen. Een jongeren-

panel hielp met tips en adviezen. Er werd een 

treffende film gemaakt over de clichés waar 

jongeren tegenaan lopen in de spreekkamer. 

IBD-transitiespreekuur
Jongeren met IBD en hun ouders worden in het 

Erasmus MC rond hun 16e verwezen naar het 

IBD-transitiespreekuur. Dit spreekuur is de start 

van een stap voor stap transitieproces naar de 

volwassenenzorg. De jongeren maken kennis 

met nieuwe zorg verleners en worden geleidelijk 

voorbereid op het zelfstandig omgaan met hun 

ziekte. 

Peer Buddy’s en Betere Transitie bij Diabetes worden gefinancierd vanuit het FNO Programma Zorg én 

Perspectief.

https://www.fnozorgvoorkansen.nl/wp-content/uploads/2018/06/Tien-punten-programma-Betere-Transitie-in-Medische-Zorg-vs-6.pdf.pagespeed.ce.X0twPnTvDC.pdf
https://www.fnozorgvoorkansen.nl/wp-content/uploads/2018/06/Tien-punten-programma-Betere-Transitie-in-Medische-Zorg-vs-6.pdf.pagespeed.ce.X0twPnTvDC.pdf
mailto:zep@fondsnutsohra.nl
www.fnozorgvoorkansen.nl/zorg-en-perspectief/
https://www.opeigenbenen.nu/
mailto:zep@fondsnutsohra.nl
www.fnozorgvoorkansen.nl/project/peerbuddys/
www.fnozorgvoorkansen.nl/project/betere-transitie-bij-diabetes/
https://www.fnozorgvoorkansen.nl/project/betere-transitie-bij-diabetes/
www.erasmusmc.nl/mdl/Darmcentrum/Aandachtsgebieden2/IBD/informatie/4957488/



