
 
 
 
 
 
 

 

 

Datum Onze referentie 

28 maart 2019 Ki/19014/DG 

Onderwerp  

Uitnodiging deelname Invitational conference voor het project Transitiezorg  

 
 

Geacht bestuur, 
 
Op 1 maart is het project ‘Versterken transitiezorg; een geleidelijke, gestructureerde en 
veilige transitie in de zorg voor alle jongeren die opgroeien met langdurende zorgbehoefte’ 
van start gegaan. Onderdeel van het project is het ontwikkelen van een kwaliteitsstandaard 
Transitiezorg. FNO verleent subsidie om dit project mogelijk te maken. 
 
Graag nodigen wij uw vereniging/organisatie uit deel te nemen aan de Invitational conference 
van de kwaliteitsstandaard Transitiezorg. 
 
Toelichting project 
Ruim 700.000 jongeren in Nederland groeien op met een chronische aandoening, zoals 
diabetes, reuma of taaislijmziekte. Na hun achttiende verjaardag staan ze voor een overgang 
(transitie) van kinder- en jeugdzorg naar volwassenzorg. Dat gaat niet altijd even goed.  
De primaire doelstelling van het project is een betere organisatie en inhoud van de 
transitiezorg. Naast een goede inhoud, zijn helder geformuleerde randvoorwaarden/ 
kwaliteitscriteria nodig die kunnen rekenen op een breed draagvlak bij de partijen die de 
transitiezorg leveren. 
 
De beoogde eindproducten zijn: 
•  Een (of meerdere) generieke module(s) Transitiezorg met concrete aanbevelingen, 

handvatten en een stappenplan ter verbetering van de transitie van jongeren- naar 
volwassenzorg. In deze module(s) wordt beschreven hoe een geleidelijke, 
gestructureerde en veilige transitie in de zorg gerealiseerd wordt voor jongeren die 
opgroeien met langdurende zorgbehoefte(n). Hierbij is het van belang dat er rekening 
wordt gehouden met de individuele context en zorgbehoefte van de jongere. Onderdeel 
van de module(s) is ook de regierol tijdens en na de transitie.  

 



 
 
 
 
 
 

 
 
•  Verder wordt een bijbehorende toolbox en actieplan opgeleverd om de transitiezorg in 

te regelen en te verankeren (disseminatie & implementatie) in de zorgpraktijk. In de 
toolbox zijn ook goede voorbeelden opgenomen (inclusief contactpersonen), succes- en 
faalfactoren en concrete informatie over te ondernemen stappen. De toolbox bevat ook 
een informatietool en ‘trainingsmateriaal’ voor jongeren die hen helpt zich voor te 
bereiden op de transitie in zorg en hun rol daarin.  

•  (patiënten)Informatie op thuisarts.nl en andere voor jongeren relevante plekken voor 
jongeren en jong volwassenen die te maken hebben met een transitietraject. 

• Aanzet tot een netwerk van experts in transitiezorg (expertisenetwerk, ook jongeren die 
het transitieproces doorlopen kunnen hierin hun expertise beschikbaar stellen). 
Bij voorkeur wordt er ook een scenario-analyse uitgevoerd die kijkt naar kosten en baten 
van transitiezorg. 

Voor meer informatie over het project verwijzen wij u graag naar de bijlage Projectvoorstel. 
 
Projectorganisatie 
De kwaliteitsstandaard wordt ontwikkeld samen met ervaringsdeskundige jongeren, partners 
uit beroepsgroepen, waaronder de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) 
en de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), patiëntvertegenwoordiging, zorgaanbieders 
en zorgverzekeraars. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten begeleidt het 
project en verzorgt methodologische ondersteuning bij de ontwikkeling van de 
Kwaliteitsstandaard. Het project wordt grotendeels gefinancierd door FNO, aangevuld met 
een bijdrage uit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). 
 
Het project kent twee werkgroepen. De werkgroep Inhoud is verantwoordelijke voor de 
inhoudelijke aspecten van het project Versterken transitiezorg. Er wordt gestart vanuit de 
domeinen: revalidatie, GGZ, verstandelijke beperkingen en chronische aandoeningen 
(somatiek). De werkgroep Organisatie en Toepassing kijkt vooral naar de randvoorwaarden, 
organisatie en de inbedding van transitiezorg en ontwikkelde instrumenten in de praktijk en 
wat daar voor nodig is. De scheidslijn tussen inhoud en organisatie is niet altijd scherp te 
trekken vandaar dat er nauwe afstemming zal zijn tussen beide werkgroepen. 
 
De heer H.J. (Henk) Smid, directeur ZonMw, is bereid gevonden om het voorzitterschap van 
de stuurgroep en de werkgroep Organisatie en Toepassing op zich te nemen.  
Mevrouw D.G.W.J. (Desiree) Creemers, kinderarts en medisch directeur in het Rijnstate, is 
bereid namens de NVK het voorzitterschap van de werkgroep Inhoud op zich te nemen. 
 
Meer over de beoogde samenstelling van de werkgroepen en aanpak treft u aan in de 
bijlagen Projectvoorstel en Genodigde partijen voor deelname werkgroep en Invitational 
conference. 

  



 
 
 
 
 
 

 
 
Deelname Invitational conference 
Wij nodigen u uit voor de Invitational conference. Voor deze bijeenkomst worden alle partijen 
uitgenodigd die betrokken zijn bij het onderwerp. Dit betreffen niet alleen de 
beroepsverenigingen en patiëntenverenigingen, maar ook koepels van zorginstellingen, 
zorgverzekeraars en overheidsinstellingen als de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Tijdens 
deze bijeenkomst wordt geïnventariseerd welke knelpunten men ervaart rondom de te 
ontwikkelen kwaliteitsstandaard en de implementatie ervan. De werkgroepen betrekt de 
uitkomsten van de Invitational conference bij het definitief vaststellen van de uit te werken 
onderwerpen. 
 
De Invitational conference vindt plaats op:  
 

Maandag 24 juni van 15:00 tot 17:00 uur 
te Utrecht (precieze locatie volgt, dichtbij Utrecht CS) 

 
Mocht u organisaties missen in de genodigdenlijst (zie de bijlage) voor de Invitational dan 
vragen wij u dit aan ons door te geven. 
 
U kunt uw aanmelding voor deelname sturen aan Diana Gutierrez via 
d.gutierrez@kennisinstituut.nl. Wij zien uw reactie graag vóór 17 mei 2019 tegemoet. 
 
Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met: 

• Jolanda Prins, adviseur Kennisinstituut via j.prins@kennisinstituut.nl of via 06 - 83109070; 

• Ester Rake, junior-adviseur Kennisinstituut via e.rake@kennisinstituut.nl of via 06 - 
82998257; 

• Dunja Dreesens, senior adviseur Kennisinstituut via d.dreesens@kennisinstituut.nl of via 
06 - 30538748. 

 
Met vriendelijke groet, 
Mede namens Henk Smid en Desiree Creemers, voorzitters van de werkgroepen 
 
 
 
 
 
Dunja Dreesens, senior adviseur 
Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten 
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