Informatie over het TRANSIT-project
Bas is 7 jaar en door een aangeboren blaasafwijking moet hij twee keer per dag katheteriseren. Zo
hoeft hij geen stoma, hoeft hij geen luier te dragen en krijgt hij geen infecties aan zijn urinewegen.
Naast de blaasafwijking heeft Bas ook ADHD en zitten zijn ouders in een vechtscheiding. Jeugdzorg
wil graag helpen maar weet niet hoe ze met een katheter moeten omgaan. De kinderverpleegkundige
loopt vast met de vechtende ouders. En Bas? Die krijgt infecties omdat het katheteriseren niet goed
loopt, belandt weer in het ziekenhuis en verzuimt veel van school. Met het TRANSIT project willen we
kinderen zoals Bas helpen.
Wat is TRANSIT?
TRANSIT staat voor TRANSmurale zorg en
InTerdisciplinaire samenwerking. Dit wil zeggen dat
alle verschillende zorgverleners die betrokken zijn bij
de zorg van het kind en het gezin goed moeten
samenwerken. Hierbij mag het niet uitmaken dat de
zorgverleners voor verschillende organisaties werken,
denk bijvoorbeeld aan de kinderarts en de
kinderverpleegkundige in het ziekenhuis, de
(kinder)verpleegkundige van een Kinderthuiszorg
organisatie, de psycholoog en de maatschappelijk
werker die kind en ouders begeleidt. Centraal staat
goede zorg die aansluit bij de behoeften en wensen
van kind en gezin. Daarnaast is er binnen TRANSIT
speciale aandacht voor de psychosociale zorg. Een
behandeling vraagt vaak veel van kind en ouders. Hoe
passen ze dat in het dagelijks leven? Denk
bijvoorbeeld aan het maken van vriendjes/vriendinnetjes als je ziek bent of het bijblijven op school.
TRANSIT wil er voor zorgen dat er aandacht is voor deze emotionele en sociale onderwerpen rond
kind en gezin gedurende medische behandelingen.
Waarom is de TRANSIT aanpak nodig?
Een kwart van de kinderen met ingrijpende medische aandoeningen ondervindt sociale en
emotionele problemen. Vaak omdat er persoonlijk of in het gezin iets speelt, zoals genoemd in het
voorbeeld van Bas dat hij ADHD heeft en dat zijn ouders in een vechtscheiding zitten. Het kind en het
gezin hebben extra psychosociale ondersteuning nodig om het omgaan met ziekte en behandeling te
ondersteunen en het functioneren thuis en op school te versterken. Zo kunnen kinderen ondanks
hun ziekte zich zo goed mogelijk ontwikkelen. Helaas wordt de behoefte aan deze psychosociale
ondersteuning nog onvoldoende gesignaleerd. Bovendien is kennis over psychosociale ondersteuning
bij ingrijpende medische aandoeningen niet altijd op de juiste plek beschikbaar. Kinderen kunnen
hierdoor niet optimaal profiteren van medische behandelingsmogelijkheden, zij blijven onnodig
afhankelijk van specialistische zorg en zijn hierdoor onnodig belemmerd in hun sociale en
maatschappelijke participatie.
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Wat levert TRANSIT op?
Het TRANSIT project wordt uitgevoerd in 2018 en 2019. Na afronding van het project zal de zorg voor
kind en gezin zijn verbeterd door:
•
•
•
•
•

Tijdig signaleren van psychosociale kwetsbaarheid van kinderen met ingrijpende medische
aandoeningen en het gezin.
Geïntegreerde zorg: samenwerking tussen verschillende zorgverleners en organisaties die de
zorg hebben afgestemd op de wensen en behoeften van kind en gezin.
Zorg zo dicht mogelijk bij huis.
Eenvoudige en veilige online communicatie tussen zorgverleners onderling maar ook tussen
kind/ouders en zorgverleners via een beveiligde digitale omgeving.
Delen van kennis met kind, gezin en zorgverleners op gebied van psychosociale gevolgen van
aandoeningen.

De TRANSIT aanpak zal zich in eerste instantie richten op kinderen die behandeld worden in het
Amalia Kinderziekenhuis. De ambitie is om de TRANSIT aanpak landelijk uit te rollen.
Betrokkenheid van kinderen en ouders
De wensen, behoeften, vragen en ervaringen van kinderen en ouders vormen de basis voor het
TRANSIT project. Zo willen we dat kinderen en ouders meedenken over de inrichting van de digitale
omgeving. Maar ook over wat zij belangrijk vinden als het gaat om de coördinatie van zorg en de
communicatie met de diverse zorgverleners. Verder gaan kinderen en ouders meelopen met de
TRANSIT werkwijze in 2019. Door kind en ouders vroegtijdig en veelvuldig te betrekken hopen we de
zorg, waar mogelijk, af te stemmen op de wensen en behoeften die zij hebben.
Samenwerking met partners
Het TRANSIT project is een initiatief van het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis in samenwerking
met de gemeenten regio Nijmegen, VGZ, entrea lindenhout, de vrijgevestigde jeugd GGZ Nijmegen,
Karakter, Propersona, GGD Gelderland-Zuid, Kinderthuiszorg en Stichting Kind en Ziekenhuis.
Contact
Heeft u vragen naar aanleiding van deze informatie over het TRANSIT project of wilt u graag
meedenken? Neemt u dan contact op met Team TRANSIT via het e-mailadres
transit@radboudumc.nl

