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Transitie HME-MO

Je bent bij ons onder behandeling voor HME-MO. Als je in het ziekenhuis
bent opgenomen, verblijf je nu op de Kinderafdeling in OLVG, locatie
Oost. Als je 18 jaar bent, ga je naar een verpleegafdeling voor
volwassenen. Dit heet de transitie. We gaan je de komende jaren leren
om steeds meer zelfstandig te doen. Deze verandering heet het
transitieproces.

Wat verandert er?
Vaak is de Kinderafdeling bekend terrein voor zowel jou als je ouders. Je kent de meeste
verpleegkundigen en medewerkers van de pedagogische zorg. Je weet waar alles is en hoe
het werkt. Dit zorgt voor een vertrouwde omgeving. Die vertrouwdheid heb je nog niet
meteen bij de nieuwe afdeling. Ook kun je als je ouder wordt steeds beter zelf beslissen over
je behandeling.
Op de afdeling voor volwassenen gaan er dingen anders, bijvoorbeeld:
 De afdeling is in hetzelfde ziekenhuis, maar op de andere locatie
 Je ouders kunnen meestal niet blijven slapen.
 Op de kamer verblijven meestal nog andere patiënten
 Er zijn andere bezoektijden
 Een verpleegkundige brengt je naar de operatiekamer. Daar neemt een
operatieverpleegkundige de zorg over. Je ouders kunnen meegaan naar het
operatiecomplex maar gaan niet mee naar binnen.

Het transitieproces
Als je 14 jaar bent, beginnen we met het transitieproces. Dit bestaat uit 4 stappen.

Stap 1
Jij en je ouders krijgen informatie over de transitie. Natuurlijk kunnen jullie hier vragen over
stellen.

Stap 2
Je gaat vanaf je 16e jaar steeds meer zelfstandig doen. Samen met de medewerkers van het
team bespreek je hoe je vast kunt wennen aan een opname op de afdeling voor
volwassenen. Je kunt dit zelf bepalen. Bijvoorbeeld:
 Je kunt oefenen met zelf naar de operatiekamer gaan.
 Je kunt een gesprek met de arts (deels) alleen doen. Dat mag je zelf bepalen.



Je kunt een keer de verpleegafdeling in OLVG, locatie West bezoeken voor een
rondleiding.

Stap 3
Vanaf 18 jaar verblijf je bij opname op een verpleegafdeling voor volwassenen.

Stap 4
Na de transitie bespreken we hoe het proces is gegaan. Je kunt aangeven wat er goed ging,
maar natuurlijk ook wat je anders had gewild.

Rol van je ouders
Voor je ouders gaat het ook veranderen. Op de Kinderafdeling kunnen zij 24 uur bij jou zijn.
Dat is op de afdeling voor volwassenen meestal niet meer mogelijk. Soms kunnen we wel de
bezoektijden aanpassen. Daarnaast ga je steeds meer zelfstandig doen. Daar moet niet
alleen jijzelf aan wennen, ook je ouders moeten er aan wennen. Vanzelfsprekend begeleiden
we jou en je ouders hierbij.

Vragen?
U kunt ons gewoon bellen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op of kijk op
www.olvg.nl Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw
zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota

Contact
afdeling Kindergeneeskunde, locatie Oost
T
020 599 22 08 (7 dagen per week, dag en nacht bereikbaar voor ouders)
E
R2-transitie-hme@olvg.nl (voor inhoudelijke vragen over het transitieproces)
verpleegafdeling R2

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam
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