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Ongeveer driekwart van de jongeren die in behan -
deling zijn bij de kinder- en jeugd psychiater (KJP) 
heeft ook na het bereiken van de transitie leeftijd  
zorg nodig. Toch blijkt dat die transitie vaak 
moeizaam verloopt, waardoor jong volwassenen 
suboptimale zorg krijgen.  
 
Tijdens het voorjaarscongres van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie 

werden de eerste resultaten besproken van het Europese Milestone-project 

(figuur 1). In dit project is de transitie in kaart gebracht en is – in een 

gerandomiseerde studie – ook een (effectieve) interventie onderzocht.  

Het Milestone-cohort, van 763 jongeren uit acht Europese landen, toont  

dat bij de meeste jongeren weliswaar verbetering optreedt, maar dat  

een aanzienlijk deel geen passende vervolg zorg krijgt. De interventie 

‘Transitie op maat’ leidde tot verbetering. De kern van de interventie  

was het gezamenlijk bespreken van de uitkomsten van een vragenlijst, 

ingevuld door zorgverlener, patiënt en ouders. Verschillen in inschatting  

van de situatie komen zo aan het licht,2 waardoor een passender  

beslissing over vervolgzorg kan worden genomen.

Fig. 1. Onderzoeksprojecten binnen Milestone. Groene zeshoeken: onderzoek dat alleen in de  

acht Milestone-landen werd uitgevoerd. Grijze zeshoeken: onderzoek in alle Europese landen.  

Uit: Tuomainen et al.1
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> BASISKENNIS ONTBREEKT  
Een van de acht work packages in Milestone betrof de 

opleiding tot (kinder)psychiater.1 Uit een inventarisatie, 

gepresenteerd door de Leuvense kinder- en jeugdpsychiater 

prof. dr. Sabine Tremmery, bleken grote verschillen tussen 

Europese landen op het gebied van de opleiding tot 

psychiater en tot kinder- en jeugdpsychiater. In de meeste 

landen gaat het om gescheiden trajecten, wat niet bevor -

derlijk is voor een optimale transitie. Ook ontbreekt het in  

de meeste Europese opleidingen aan adequate scholing op 

het gebied van psychopathologie bij adolescenten en wordt 

er niet of nauwelijks aandacht besteed aan de transitie. 

Tremmery besprak ook wat volgens haar een optimale 

transitie inhoudt.  

  
Het is een gepland proces, dat meer omvat dan alleen  

de overdracht (transfer) naar een andere zorgverlener.  

De patiënt met de eigenheid van de puberteit staat centraal, 

maar er is ook voldoende aandacht voor de (veranderende) 

positie van de ouders in deze levensfase. Er vindt adequate 

evaluatie plaats van de zorgnoden; het zorgplan wordt in 

principe gecontinueerd. Verder is er aandacht voor het 

overdragen van informatie en voor het in zorg houden van  

die jongeren die dat nodig hebben. Volgens deze criteria  

is de transitie in slechts 5% van de Milestone-gevallen 

helemaal succesvol. 

 

Uit Milestone bleek dat de overgrote meerderheid van  

de psychiaters en kinderpsychiaters in opleiding beseft  

dat verbetering nodig is en daarom graag meer kennis en 

informatie zou krijgen.2 Ook zien zij het belang van een goede 

voorbereiding met de jongere en zorgvuldige informatie -

overdracht.3 Tegelijkertijd waren de onder vraagden somber 

over de mogelijkheden om een goede transitie daadwerkelijk 

te realiseren. Barrières op verschil lende niveaus, zowel op 

landelijk als op organisatie- en individueel niveau, staan 

volgens hen de uitvoering van richtlijnen voor de transitie  

in de weg.4,5 
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Het Europese Milestone-project stond centraal in deze parallelsessie van het online NVvP-

voorjaars congres 2020. Het belangrijkste onderdeel van Milestone is een cohort van 763 jongeren 

uit acht verschillende Europese landen die werden gevolgd van een half jaar voor het bereiken  

van de transitieleeftijd tot anderhalf jaar erna. Die leeftijd is niet overal dezelfde; in Frankrijk ligt  

de leeftijdsgrens bijvoorbeeld op 16 jaar, terwijl deze in Nederland op 18 jaar ligt. Op vier meet -

momenten (figuur 2) werd aan de jongeren zelf, hun ouders en hun hulpverlener gevraagd hoe  

het ging, welke zorg gewenst zou zijn en welke zorg daadwerkelijk werd verleend. Een deel van  

de jongeren participeerde in de interventiestudie ‘Transitie op maat’. 

In de sessie, die werd voorgezeten door de Nederlandse hoofdonderzoeker Gwen Dieleman,  

kinder- en jeugdpsychiater en Integraal Medisch Unithoofd van de KJP-polikliniek van het  

Erasmus MC, kwamen achtereenvolgens de opleidingsaspecten, het ziektebeloop in het cohort  

en de resultaten van de interventiestudie aan de orde.

OPTIMALE TRANSITIE OMVAT 

• transitieplanning op een adequate wijze: 

– rekening houdend met de eigenheid van de puberteit; 

– rekening houdend met de positie van de ouders; 

– evaluatie van de zorgnoden; 

– continuering van het zorgplan; 

• goede informatieoverdracht tussen de teams; 

• vasthouden van de zorg na transitie: 

– zorg op maat en leeftijdsadequaat.
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> BELOOP GEDURENDE DE TRANSITIE 

Het Milestone-cohort vertoonde een grote diversiteit  

aan klachten en problemen, zo bleek uit de presentatie  

van kinder- en jeugdpsycholoog Suzanne Gerritsen van  

het Erasmus MC Rotterdam. Bij de eerste meting bleek  

dat ongeveer de helft van het cohort een depressie of  

angst stoornis had, ruim een derde ADHD of een autisme -

spectrumstoornis en de overige 16% een andere diagnose, 

waaronder bijvoorbeeld psychotische stoornissen.  

De gemiddelde leeftijd bedroeg 17,5 jaar en 60% is vrouw. 

Iets minder dan de helft van het cohort had een klachten -

niveau dat overeenkomt met dat van de normale bevolking, 

maar er was dus ook een belangrijk deel met ernstiger 

klachten. Ongeveer de helft van het cohort was al meer  

dan twee jaar in zorg (23% zelfs al langer dan vijf jaar) en  

een kwart kreeg pas een jaar of korter jeugdpsychiatrische 

zorg. 

Bij de meeste jongeren (70%) was volgens de behandelaar 

verdere behandeling nodig na de transitieleeftijd, binnen  

de ggz voor volwassenen (40%) of elders. De ernst van de 

klachten speelde een belangrijke rol bij dit behandeladvies. 

Ook als de ouders continuering van zorg nodig achtten,  

was dit van invloed op het advies van de behandelaar.  

De opvatting van de jongere zelf daarentegen had geen 

aantoonbare invloed op het behandeladvies. 

Uiteindelijk ontving negen maanden later niet veel meer  

dan de helft van de jongeren die volgens de behandelaar  

ggz nodig hadden, daadwerkelijk zorg binnen KJP of 

volwassenen-ggz. Wie zorg kreeg, was vaker ernstig ziek 

volgens de behandelaar. Deze jongeren waren het vaker  

eens met continuering van de behandeling. Een emotionele  
stoornis bleek een risicofactor te zijn voor uitval uit zorg. 

Wat betekent dit alles voor de jongeren zelf? Gemeten met 

de HoNOSCA (Health of the Nation Outcome Scales for 

Children and Adolescents) was in het gehele cohort sprake 

van een afname van de klachten. Jongeren die in zorg bleven 

gedurende de meetperiode, hadden gedurende de gehele 

meetperiode de hoogste klachtenscore. De sterkste daling 

werd gezien bij de jongeren die na de transitieperiode uit zorg 

werden ontslagen. Er is echter ook een groep die geen zorg 

krijgt, terwijl de klachtenscore op ongeveer hetzelfde niveau 

zit als bij degenen die wel zorg krijgen. Deze groep verdient 

dus extra aandacht gedurende de transitie. 

 

> WERKEN AAN CONSENSUS 

In de interventiestudie binnen Milestone vond randomisatie 

plaats op het niveau van behandelcentra. Twee derde van  

de centra gaf gebruikelijke zorg (controlegroep), in een  

derde van de centra werd de ‘Transitie op maat’-interventie 

doorgevoerd. Psychologe Larissa van Bodegom van het 

Erasmus MC besprak de verschillende elementen van  

deze interventie. Centraal staat de TRAM (Transition 

Readiness and Appropriateness Measure) een vragenlijst  

die de klachten, risico's en beperkingen inventariseert en  

de algehele situatie van de jongeren en hun omgeving in 

kaart brengt. Ook komen mogelijke barrières voor een 

succesvolle transitie aanbod. De TRAM-vragenlijst werd 

ingevuld door de jongeren, hun ouders en hun behandelaars 

en vervolgens gezamenlijk besproken, als opstap naar 

shared decision making. Aan het begin van het traject  
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Fig. 2. Overzicht van de meetmomenten in het Milestone-project. De totale looptijd bedroeg twee jaar. 
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kregen de behandelaars bovendien gerichte scholing en  

er werd extra aandacht besteed aan het proces van 

doorverwijzing.  

'Transitie op maat' leidde tot betere uitkomsten dan  

gebrui kelijke zorg. De eerdergenoemde HoNOSCA-klachten -

score daalde in de interventiegroep sneller en verder dan  

in de controlegroep. Van Bodegoms inleiding suggereert  

een verklaring voor het succes: uit de nulmetingen bleek  

een duidelijke discrepantie tussen de inschattingen van de 

behandelaars en die van de jongeren zelf ten aanzien van  

de ernst van de klachten. Sommige jongeren schatten hun 

eigen problematiek als minder ernstig in, terwijl in andere 

gevallen de behandelaar bijvoorbeeld stelde dat er geen 

sprake was van suïcidaliteit terwijl de jongere zelf wel 

suïcidale gedachten zei te hebben. Met elkaar aan tafel zitten 

en de uitkomsten van een lijst zoals de TRAM bespreken 

helpt om dergelijke discrepanties te adresseren. 

COLOFON 
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CONCLUSIE  

In zijn slotopmerkingen zei psychiater dr. 

Athanasios Maras, directeur van de Yulius 

Academie, dat ‘Transitie op maat’  

een relatief eenvoudige interventie is om een 

geïnformeerde beslissing te kunnen nemen.  

Hij stelde vast dat veel psychiaters te maken 

hebben met patiënten in de transitieleeftijd,  

dat er veel belangstelling bestaat voor dit thema 

en dat er duidelijk behoefte is aan meer kennis 

en meer faciliteiten om die transitie soepeler  

te laten verlopen.

Meer informatie over Milestone is onder meer te vinden op: 

https://Milestone-transitionstudy.eu/ 
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