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UPC Kortenberg  

Congrescentrum 

GGZ transitiezorg 
voor jongeren 

verbeteren 

Het MILESTONE onderzoek  

Als adolescent of jongvolwassene ervaar je wellicht grote 

veranderingen op meerdere gebieden in het leven, zoals 

school, relaties en werk. Als je daarnaast psychische 

problemen hebt en je een overstap moet maken van de jeugd 

naar de volwassenen geestelijke gezondheidszorg, (GGZ) is het 

belangrijk dat je daarbij wordt geholpen: dat ervoor wordt 

gezorgd dat jouw mening over de hulp die je nodig hebt en 

welke instelling het beste bij jou past, gehoord wordt.  

Eerder onderzoek naar transitie benadrukt dat jongeren vinden 

dat transitie in de GGZ vaak niet goed georganiseerd is en er 

onvoldoende ondersteuning is. Dit kan ertoe leiden dat 

sommige jongeren tussen wal en schip vallen en geen hulp 

krijgen tijdens deze belangrijke periode. Om deze redenen is 

het belangrijk om meer te weten te komen over hoe we de 

overstap van de jeugd GGZ naar de GGZ voor volwassenen 

kunnen verbeteren. 

Het MILESTONE onderzoek is een uniek Europees project dat in 

verschillende landen in kaart brengt hoe jongeren tijdens de 

transitie worden ondersteund en wat daarin wel en niet goed 

werkt. De focus ligt vooral op jongeren die de overstap naar de 

GGZ voor volwassenen maken, omdat zij vaak 

aanhoudende psychische problemen ervaren. Daarnaast richt 

MILESTONE zich ook op het identificeren van de jongeren voor 

wie de behandeling veilig kan worden afgesloten. 

MILESTONE kende van bij het begin de ondersteuning van 

jongeren en ouders die mee dachten omtrent de 

onderzoeksopzet en die betrokken waren bij het opmaken van 

de richtlijnen omtrent transitiezorg. 

Tijdens deze studiedag willen we op een interactieve manier de 

belangrijkste onderzoeksresultaten van de MILESTONE studie 

toelichten.  

 

Congresadres 

Auditorium Congrescentrum UPC KU Leuven 

Leuvensesteenweg 517 

3070 Kortenberg 

 

E-mailadres: milestone@kuleuven.be 

 

MILES TO GO 

Hoe inschrijven?  

Kostprijs: 5 euro , gratis voor jongeren die 

deelnamen aan de MILESTONE studie 

Betalingen gebeuren online 

 

 

Inschrijven kan enkel online via  

https://www.upckuleuven.be/nl/agenda/ 
 
 

MILESTONE Partners 

www.milestone-transitionstudy.eu 



MILESTONE BELGIE 

MILESTONE België was mee verantwoordelijk voor het 

rekruteren en opvolgen van 95 jongeren gedurende 2 jaar. Ook 

werkten we mee aan de validatie van een nieuw instrument 

voor het ondersteunen van beslissingen omtrent de transitie – 

de Transition Readiness and Appropriateness Measure (TRAM). 

Samen met CHU Montpellier, onder leiding van Prof. Diane 

Purper-Ouakil onderzochten we hoe de opleiding omtrent 

transitie binnen Europa georganiseerd is en welke 

aanbevelingen hierin kunnen gemaakt worden.  

Naast de inzet van alle jongeren, hun ouders en hulpverlener 

konden we dankbaar rekenen op de hulp en de ondersteuning 

van verschillende zorgpartners en collega’s in de jeugd en 

volwassenenpsychiatrie.  

 

PROGRAMMA 

 

13u00 
ONTHAAL en KOFFIE 

13u30 
Welkom en korte introductie MILESTONE studie 

14u15 
Debat : Jongeren getuigen 

14u45 
Milestone Film: ‘I am the Loneliness of 4am’ 

15u00  
PAUZE met KOFFIE 

15u20 
Milestone resultaten 

16u00 

Debat: Meet the expert 

16u30 
Afsluiting 

  

  

  

  

  

  

VOOR WIE 

Alle jongeren en jongvolwassenen die graag meer te weten willen 

komen over de MILESTONE studie en transitie binnen de geestelijke 

gezondheidszorg; jongeren binnen de jeugd GGZ die een transitie 

gaan maken of waarvan de begeleiding gaat afgerond worden; 

jongvolwassenen die reeds de transitie gemaakt hebben; jongeren 

met een hart voor geestelijke gezondheidszorg,… 

Je hoeft naar deze studienamiddag zeker niet alleen te komen. We 

nodigen jullie uit om iemand mee in te schrijven die voor jou een 

belangrijke steun is, bijvoorbeeld een vriend, broer/zus, ouder, 

hulpverlener,…. 

 

 

Milestone Belgie  Partners 

 


