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Tevens beloven wij mee te werken aan de ( jaarlijkse) monitoring over de 
uitvoering van de activiteiten en voortgang van de pledge.

1 februari 2019: Handtekening (namens alle betrokken partijen):

Wij, FNO Zorg én Perspectief, Jongerenpanel Zorg én Perspectief, Nederlandse 
Vereniging Kindergeneeskunde (NVK), Kennisinstituut Medisch Specialisten 
(KIMS), Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN), Kenniscentrum 
Zorginnovatie Hogeschool Rotterdam, Stichting MIND en Stichting Kind en 
Ziekenhuis, onderschrijven de missie van Alles is Gezondheid en beloven speciaal 
hiervoor de onderstaande activiteiten uit te voeren.

Ja,

 � We maken de knelpunten in de zorgtransitie 
bespreekbaar. We creëren en stimuleren aandacht 
en bewustwording voor de urgentie van verbeterde 
transitiezorg bij betrokken partijen in de maatschappij 
en politiek. 

 � We doen wat mogelijk is om de transitie van kinder- 
naar volwassenenzorg voor jongeren te verbeteren door 
een generieke Kwaliteitsstandaard Transitie in Zorg te 
ontwikkelen met concrete aanbevelingen, handvatten 
en een stappenplan. 

 � We zetten in op de implementatie van geleidelijke, 
gestructureerde en transitie in de praktijk door een 
toolbox en een actieplan te ontwikkelen. 

 � We werken samen en delen ervaringen en ‘best 
practices’ in een netwerk van experts in de transitiezorg 
en ervaringsdeskundige jongeren.M I S S I E

Met een netwerk van 
ruim 3.000 partners 
stimuleert Alles 
is Gezondheid de 
beweging naar een 
vitaler Nederland.

Ruim 700.000 jongeren in Nederland hebben een chronische aandoening. Na hun achttiende verjaardag staan 
deze jongeren vaak voor een abrupte overgang van kindzorg naar volwassenzorg. Ze verliezen hun vertrouwde 
zorgverlener(s), ouders worden niet meer betrokken bij de behandeling en er is minder tijd in de spreekkamer. 
Jongeren zijn vaak nog niet klaar voor deze stap. Met verhoogde stress, meer risico’s op complicaties en jongeren die 
‘onder de radar’ duiken als gevolg. 

Dit kán en móet anders. Alle jongeren moeten goed en tijdig voorbereid de juiste zorg krijgen. Zodat zij volwaardig 
en op volle kracht mee kunnen doen in de samenleving. Daarom bundelen wij onze krachten en committeren ons 
aan een ambitieus doel: een geleidelijke, gestructureerde en transitie van kinderzorg naar volwassenenzorg voor alle 
jongeren in Nederland. 

Om ons doel te bereiken werken wij actief samen en brengen kennis en kunde bijeen. Met de participatie, wensen en 
behoeften van jongeren daarbij steeds als belangrijkste uitgangspunt.

Wij zetten ons in voor de volgende activiteiten:


