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Oorsprong ‘Adolescent Medicine’

Geen verandering in grote 

pediatrische pathologie

Drastische toename overlevingskans 

richting volwassenheid
vs

Landmark advances

Transplantatie

Kankerbehandeling

Cystic Fibrosis 



Oorsprong ‘Adolescent Medicine’

1884: eerste vermelding in medisch tijdsschrift:
Index Medicus, Hall et al., Adolescence: Its Psychology and its Relations to Anthropology, 

Sociology, Sex, Crime, Religion and Education

1941: eerste symposium American Academy of Pediatrics
• ‘physical fitness, emotional health and nutrition in adolescence’

1951: eerste inpatient unit geopend in Boston:
Ook eerste academisch opleidingscentrum in ‘adolescent medicine’

Disciplines:
• Endocrinologie

• Gastro-enterologie

• Cardiologie



Oorsprong ‘Adolescent Medicine’



Transfer of Transitie

Abrupte overgang

Geleidelijke en geplande

overgang 

Transfer

Transitie



Verschil in zorg?

Pediatrische zorg

Ouder-kind zorg

Holistisch en multidisciplinair

Zorgondersteuning nodig

Gedeelde verantwoordelijkheid

Zorg voor volwassenen

Individuele zorg

Ziekte-georiënteerde zorg (unidisciplinair)

Zelfzorg 

Patiënt-verantwoordelijkheid



Gevolgen van Transfer

↓ Gezondheidstoestand - eGFR, HbA1c, therapietrouw

↑ Hospitalisaties en afstoting

↓ Psychologisch welzijn   - angst, zelfzorg, verantwoordelijkheidszin

↓ Tevredenheid & vertrouwen in zorgteam

↑ Loss-to-follow-up - 23% van AYAs (Data: België - cardio)

↓ Aanwezigheid consultaties   - 98% → 61%

↓ Aantal consultaties per jaar   - 3.6 → 2.7

Doktershopping   - 52% verandert ≥1 keer
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Barrières en Facilitators

Percepties/attitudes

Gebrek aan

(i) tijd

(ii) planning, protocollen en coördinatie

(iii) financiële en fysieke middelen

Expertise

Afwezige communicatie  

Discontinuïteit

Weerstand voor het onbekende

Beëindigen (zorg)relaties



Barrières en Facilitators

Gezamenlijke consultatie(s)

Omgeving/faciliteiten

Transitiecoördinator

(Vroegtijdig) plannen

Geleidelijke transitie 
verantwoordelijkheden

Educatie en workshops

Transitieportfolio (individueel zorgplan)

Peer support

Begeleiden van ouders



Initiatie Opvolgen Assessment Transfer

Informatie geven

Input ouders / 

kind

Opvolgen 

ontwikkeling

Transition

readiness

Kennismaking 

polikliniek

Volledige transfer

Stabiele conditie

Evaluatiegesprek

Kinderen AYAs
Volwassene

n

Kinderarts Kinderarts Arts1x

Plannen Transitie

Zorgplan 

opstellen

input/noden AYA

Input ouders

Rolbespreking

Transitieportfolio

Educatie en 

workshops

Graduele 

zorgtransfer

Autonomie

Peers

12-14

Op aangeven 

kinderarts

14-18 14-18 16-25 16-25 18-…

Of

GO = goedkeuring ouders EN kinderarts GO = goedkeuring AYA EN arts



Hoe kunnen we dit traject en de noden opvolgen?

Ready-Steady-Go; ontwikkeld door NHS (GB)

Vertaald door opeigenbenen.nu
5 leeftijdsspecifieke hulpmiddelen om transitie te bespreken met jongeren:

• ‘Getting Ready’: 12-14j

• ‘Steady’: 14-16j

• ‘Go’: 16-18j

• ‘Hello’: 18-25j

• ‘Ouders’

Link: https://www.opeigenbenen.nu/onderzoek/projecten-afgerond/readysteadygo/

https://www.opeigenbenen.nu/onderzoek/projecten-afgerond/readysteadygo/


Voorbeeld ‘Getting Ready’ – 12-14j
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Hoe kunnen we dit traject en de noden opvolgen?



Voorbeeld ‘Getting Ready’ – 12-14j
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Hoe kunnen we dit traject en de noden opvolgen?



One size fits all?
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One size fits all?

Wie is betrokken?

en 

Welke rollen kunnen we 

opnemen?



Welke rollen kunnen wij (zorgverleners) opnemen?

Organisatie Medische zorg
Sociaal en 

gemeenschapsniveau

Communicatie verbeteren

Faciliteren van afspraken

Data verzamelen 

Actieve samenwerking tussen pediatrie 

en volwassen diensten/zorgverleners

Zorgcontinuïteit garanderen

Zorgplan opstellen en transparant 

communiceren

Ondersteuning en informatie aanleveren

Actief bevragen noden van patiënt

Emotionele ondersteuning bieden

Contact onderhouden met verschillende 

gemeenschap dienstverleningen 

(OCMW,…)

Communicatie met naasten

Belangenbehartiger zijn voor de jongeren

Psychosociale ondersteuning voorzien



Welke rollen kunnen wij (zorgverleners) opnemen?
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Organisatie Medische zorg
Sociaal en 

gemeenschapsniveau

Transitiecoördinator

(e.g. verpleegkundige)

Pediater, verpleegkundige, 

volwassen arts EN huisarts
Sociaal werker



Welke rollen kunnen wij (zorgverleners) opnemen?

Andere geïdentificeerde stakeholders:

Patiënt (uiteraard)

Ouders

Peers/mentors

Paramedici: voedingsdeskundigen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, psychologen
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Geen onderscheid in ziekte, wel in complexiteit/noden

Ziekteverloop met minieme afwijking van standaard traject

Ongecompliceerde pathologie Complexe pathologie

Ziekteverloop met significante afwijking van standaard traject

en/of

duidelijke tertiaire pathologie

Huisarts best gepositioneerd als 

coördinerend arts

mits gespecialiseerde ondersteuning 

door specialisten

Transitie naar volwassen 

diensten/specialisten

LET OP: coördinatie met andere 

disciplines dient te gebeuren door 

behandelend arts OF dedicated

coördinerende arts



Conclusie

Jongeren hebben andere noden dan kinderen en volwassenen

Zet in op het verbeteren van de autonomie en ziektekennis

Garanderen van de continuïteit in zorg is cruciaal
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Huiswerk

1. Bekijk de vragenlijsten Ready-Steady-Go en tracht deze gespreksonderwerpen minstens één 

keer aan te halen tijdens periode 12-18j

2. Maak duidelijke afspraken met collegae van andere medische diensten zodat de doorverwijzing 

vlot kan verlopen, met minimaal risico op lost-to-follow-up



Functie

Afdeling of dienst

Universitair Ziekenhuis Gent

C. Heymanslaan 10  |  B 9000 Gent

T +32 (0)9 332 21 11

E info@uzgent.be

www.uzgent.be

Volg ons op

KARSTEN VANDEN WYNGAERT, PHD

TRANSITIECOÔRDINATOR

http://www.facebook.com/uzgent
http://www.twitter.com/uzgent
http://www.uzgent.be/

