
Transitie Journeys

Achtergrond

• Als je 18 jaar oud wordt, verandert de zorg
van jeugdzorg naar volwassenzorg. Dit
noemen we ook wel de transitiefase.

• Jongeren en jongvolwassenen met een lichte
verstandelijke beperking en psychische
problemen zijn op deze leeftijd vaak nog niet
klaar om zelfstandig te leven.

• De zorg houdt daar niet altijd goed rekening
mee. Daarom krijgen deze jongeren vaak niet
de zorg die zij nodig hebben.

Implementatie

Met de resultaten worden verschillende tools en activiteiten ontwikkeld om professionals beter toe te rusten
om deze jongeren en jongvolwassenen te ondersteunen in deze uitdagende periode in hun leven. De
producten uit dit project zijn o.a.:

1. een uitbreiding van de gratis e-learning ‘Transitiecoach LVB’ voor coaches

2. een gratis te downloaden handreiking over goede transitiezorg voor jeugdigen met een LVB en
psychische problematiek

3. een praktijkbundel met ervaringsverhalen/casuïstiek o.a. ter ondersteuning van theorie bij cursussen en
als casuïstiek bij omdenksessies met gemeenten en zorginstellingen

Methode Delphi studie

Aan de hand van een Delphi studie wordt het
perspectief van zorgprofessionals in kaart
gebracht.

Contactpersoon: sophie.leijdesdorff@maastrichtuniversity.nl

Doel van het onderzoek

• We kunnen veel leren van de ervaringen van
jongeren en jongvolwassenen (16-27 jaar)
met een LVB en psychische problemen, en
hun ouders.

• Zo kunnen we ervoor zorgen dat we deze
jongeren in de toekomst beter kunnen
ondersteunen bij de overgang naar
volwassenheid.

• We willen graag weten waar zij zelf behoefte
aan hebben en de bevorderende en
belemmerende factoren in kaart brengen.
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Methode interviewstudie

• We interviewen jongeren tussen de 16 en 17
jaar en hun ouders over hun ervaringen met
de zorg en andere ondersteuning tijdens de
transitiefase.

• We interviewen jongeren jongeren die
midden in transitiefase zitten (prospectief)
en jongeren die de transitiefase hebben
afgerond (retrospectief).

• Ervaringsdeskundigen van LFB en andere
experts helpen ons bij het opzetten van de
interviews.

De overgang van jeugdzorg naar volwassenzorg voor jongeren met een 
LVB en psychische problemen


