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Factsheets Meetinstrumenten PERRIN 
 
Rotterdams Transitieprofiel  
 
 Rotterdams Transitieprofiel 
Handleiding Rotterdams Transitieprofiel, met introductie en gebruikersinformatie 

 
Expertgroup: D.Wiegerink, M.Donkervoort, M. Roebroeck, Afdeling 
Revalidatie, Erasmus MC-Universitair Medisch Centrum Rotterdam, 
Afdeling Revalidatiegeneeskunde en Fysiotherapie, 2007 
 
Te raadplegen via 
http://www.erasmusmc.nl/Reva/Research/transition/RTPv1.0 
Vragen via e-mail: d.wiegerink@erasmusmc.nl of dwiegerink@rijndam.nl  
 

Wat wordt gemeten 
- Structuur 
- Domeinen/items 

Het Transitieprofiel brengt de transitie van kind naar volwassene in kaart 
als een ontwikkelingsproces met fasen van toenemende zelfstandigheid op 
verschillende domeinen van participatie en zelfmanagement in de 
(revalidatie)zorg. 
3 Transitiefases (mate van zelfstandigheid en zelfmanagement) in de 
ontwikkeling van kind (fase 1) naar volwassene (fase 3) voor 9 domeinen: 
- 6 Domeinen van participatie (Onderwijs/werk, Financiën, 
Huishouden/wonen, Intieme relaties, Vervoer voor vrije tijd, Vrije 
tijd/sociale aspect) 
- 3 Zorgdomeinen (Hulpvraag, Voorzieningen, Revalidatiebehandeling) 
 

Doel Voor meerdere domeinen van participatie en zorg inzichtelijk maken in 
welke transitiefase een jongere functioneert. 
 

Normgroep N.v.t. 
 

Doelgroep Jongeren en jongvolwassenen van 12-25 jaar zonder ernstige 
leerproblemen al dan niet met lichamelijke beperkingen. 
 

Type Checklist / Interview 
 

Procedure De beoordelaar vult in een gesprek samen met de jongere het 
Transitieprofiel in. 
Aanvullende optie: Parallel in gesprek met ouders het Transitieprofiel 
invullen. 
 

Tijd + benodigdheden De beoordeling van het Transitieprofiel kost 10-15 minuten (gesprek). 
Nodig: het formulier van het Rotterdams Transitieprofiel, inclusief 
introductie en gebruikersinformatie.  
De beoordelaar is een professional (arts, maatschappelijk werkende, 
psycholoog, transitie coördinator) met voldoende gespreksvaardigheden en 
algemene kennis van ontwikkelingstaken in deze leeftijdsfase. 
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 Rotterdams Transitieprofiel 
Validiteit Onderzoek bij jongeren met cerebrale parese (CP) zonder ernstige 

leerproblemen onderbouwt de validiteit van het Transitieprofiel.  
Zoals verwacht: 
- zijn jongeren met CP die minder goed functioneren in activiteiten en 
participatie relatief minder ver in hun transitieproces (minder zelfstandig) 
- zijn jongeren met CP gemiddeld minder ver in hun transitieproces 
vergeleken met Nederlandse leeftijdgenoten  
- laat het transitieprofiel veranderingen zien in twee jaar tijd, zowel 
individueel als voor een groep jongeren met CP    
 

Betrouwbaarheid Niet onderzocht. 
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