
Ouder/verzorger transitie programma

Naam ouder/verzorger:

Naam patiënt:

Datum: Bezoek (1) Bezoek (2) Bezoek (3)

Toegang tot internet : JA/NEE

Dit transitieprogramma is ontworpen om ouders en verzorgers te ondersteunen in hun kennis en 
vaardigheden tijdens de periode van transitie. In de komende jaren richten we ons erop om uw zoon/
dochter de vaardigheden bij te brengen om zelf voor zijn/haar aandoening te zorgen en daarmee u en 
uw zoon/dochter vertrouwen te geven om de overstap naar de volwassen zorg te maken.

 Kennis en vaardigheden Ja Nee

Ik begrijp wat wordt bedoeld met transitie

Ik weet wie er in het behandelteam zitten en wat ieders rol is.

Ik weet welke mogelijkheden er zijn voor ondersteuning aan ouders/
verzorgers van adolescenten met mijn zoons/dochters aandoening

Ik begrijp hoe mijn zoons/dochters aandoening zich kan ontwikkelen

Ik begrijp welke veranderingen (lichamelijk en emotioneel) 
plaatsvinden tijdens de pubertijd, hoe dit beïnvloed kan worden 
door de aandoening en andersom.

Ik heb er vertrouwen in dat mijn zoon/dochter kennis heeft over 
zijn/haar aandoening en behandeling

Ik stimuleer mijn zoon/dochter om regelmatig te bewegen. Ik ben 
me bewust van de beperkingen die hij/zij heeft.

Ik heb het vertrouwen dat ik mijn zoon/dochter kan leren om zelf 
verantwoordelijk te nemen voor de medicatie.

Ready Steady Goprogramme

Niet van 
toepassing (n.v.t)



Ouder/verzorger transitie programma

Stimuleren van zelfstandigheid

Mijn zoon/dochter is thuis zelfstandig in aankleden, persoonlijke 
verzorging, bereiden van maaltijden, huishoudelijke taken, etc.

Ik heb er vertrouwen in dat mijn zoon/dochter (een deel van) het 
policonsult zelf kan doen.

Ik begrijp het recht van mijn zoon/dochter op informatie en privacy in 
de zorg

Ik weet hoe ik mijn zoon/dochter kan adviseren over financiële hulp 
en andere ondersteuning

Gezonde leefstijl

Ik begrijp het belang van gezonde voeding voor mijn zoon/dochter

Ik begrijp het risico van roken, drugs en/of alcohol op mijn zoons/
dochters aandoening en algemene gezondheid

Ik weet waar betrouwbare informatie voor jongeren te vinden is over 
seksualiteit.

Voorbereiding op de volwassen zorg

Ik heb het vertrouwen dat ik mijn zoon/dochter kan leren zelf contact 
op te nemen met het ziekenhuis en herhaalrecepten te regelen

Ik begrijp het verschil tussen de kindergeneeskunde en volwassen 
zorg

Ik weet welke medische zorg mijn zoon/dochter nodig heeft als hij/zij 
volwassen is.

Noteer waar u zich verder zorgen over maakt of extra hulp/advies over zou willen

Ja 

Dankuwel

De Ready Steady Go materialen zijn ontwikkelt door de Transitie Stuurgroep, onder begeleiding van Dr Arvind Nagra, kindernefroloog en verantwoordelijk voor de transitiezorg in Southampton Children’s 
Hospital, University Hospital Southampon NHS Foundation Trust, gebaseerd op het werk van : 1. S Whitehouse and MC Paone. Bridging the gap from youth to adulthood. Contemporary Pediatrics; 1998, 
December. 13-16. 2. Paone MC, Wigle M, Saewyc E. The ON TRAC model for transitional care of adolescents. Prog Transplant 2006;16:291-302 3. Janet E McDonagh et al, J Child Health Care 
2006;10(1):22-42. De documenten ‘Ready Steady Go’ en ‘Hallo, volwassen zorg’ mogen uitsluitend worden gebruikt in hun originele format en voor niet commerciële doeleinden. Geen enkele vorm van 
modificatie of aanpassingen is toegestaan zonder de toestemming van University Hospital Southampton NHS Foundation Trust

De volgende verklaring dient aan alle publicaties te worden toegevoegd die refereren naar het gebruik van deze materialen : ‘Ready Steady Go’ en ‘Hallo volwassen zorg’ zijn ontwikkelt door de Transitie 
Stuurgroep, onder begeleiding van Dr Arvind Nagra, kindernefroloog en verantwoordelijk voor de transitiezorg in Southampton Children’s Hospital, University Hospital Southampon NHS Foundation Trust, 
gebaseerd op het werk van : 1. S Whitehouse and MC Paone. Bridging the gap from youth to adulthood. Contemporary Pediatrics; 1998, December. 13-16. 2. Paone MC, Wigle M, Saewyc E. The ON TRAC 
model for transitional care of adolescents. Prog Transplant 2006;16:291-302 3. Janet E McDonagh et al, J Child Health Care 2006;10(1):22-42. Aanvullende informatie is verkrijgbaar op 
www.readysteadygo.net                    v2.0 2015

Nee
Niet van 
toepassing (n.v.t)

Een speciaal woord van dank aan Lieke Hoogenbom, Professor Anne-Sophie Darlington en Hans de Graaf voor de vertaling van dit materiaal.




