Zorgpad Intake

Aanmelding
Verwijzing via huisarts, school of jeugdinstelling

Aanmelding

Bespreking Team
Er vindt wekelijks multidisciplinair overleg plaats,
waarbij nieuwe aanmeldingen en lopende
trajecten worden besproken.

ROM- Meting
In het kader van effectmeting van de behandeling
wordt voor elk traject minimaal twee keer een
meting gedaan. Het verschil tussen de datum van
de voormeting (intakefase) en de datum van de
nameting mag niet meer dan 18 maanden en niet
minder dan 6 maanden bedragen.

Eerste gesprek door
behandelaar

ROM-meting

Bespreking in
team

Psychodiagnostische
screening
(tweede intake)

Adviesgesprek (derde gesprek) met
Hoofdbehandelaar

Toewijzing Zorgpad

Zorgpad ADHD
Diagnose ADHD
na intake

CGT, Psychoeducatie/coaching

Cognitieve Gedragstherapie (CGT)
U ontvangt uitleg over uw probleem en hoe u hiermee
om kan gaan middels CGT.
Farmacotherapie
In overleg met psychiater of huisarts kan er evt.
medicijnen voorgeschreven worden. U wordt hierin
begeleid door de huisarts of psychiater.

Evt.
farmacotherapie

Evaluatie
Op vaste momenten wordt de behandeling samen met
u geëvalueerd en evt. de doelen bijgesteld.

Evaluatie

Aanvullende interventies
Dit kunnen verschillende behandelvormen zijn.
Aanvullende
interventies

Cogmedtraining (eigen
kosten)

Systeemtherapie
Het hele gezin, of een aantal personen uit het gezin
wordt betrokken bij de behandeling.

Evaluatie

Systeemtherapie evt. met
aanvullende interventies

Cogmedtraining
Dit is een werkgeheugentraining die u kan helpen
beter met uw klachten om te gaan.

ROM-meting

ROM- Meting
In het kader van effectmeting van de behandeling
wordt voor elk traject minimaal twee keer een meting
gedaan. Het verschil tussen de datum van de
voormeting (intakefase) en de datum van de nameting
mag niet meer dan 18 maanden en niet minder dan 6
maanden bedragen.

Zorgpad Angststoornissen
Diagnose
angststoornis na
intake

Systeembehandeling

Systeem
behandeling

Evaluatie

Psychologische behandeling

Individuele
psychologische
behandeling

Evaluatie

Systeembehandeling
Het hele gezin, of een aantal personen uit het
gezin wordt betrokken bij de behandeling.
Steunend/structurerend
Individuele
steunende en
structurerende
behandeling

Evaluatie

Individuele psychologische behandeling
Verschillende therapievormen, waarbij er
persoonlijke gesprekken plaatsvindt tussen
cliënt en hulpverlener: CGT, exposure in vivo,
paniek en angstmanagement,
oplossingsgerichte therapie, relaxatietherapie.
Evaluatie
Op vaste momenten wordt de behandeling
samen met u geëvalueerd en evt. de doelen
bijgesteld.
Aanvullende interventies
Dit kunnen verschillende behandelvormen
zijn.

ROM-meting

Aanvullende
interventies

Evaluatie

ROM-meting

ROM-meting

ROM- Meting
In het kader van effectmeting van de
behandeling wordt voor elk traject minimaal
twee keer een meting gedaan. Het verschil
tussen de datum van de voormeting
(intakefase) en de datum van de nameting
mag niet meer dan 18 maanden en niet
minder dan 6 maanden bedragen.

Zorgpad Autismespectrumstoornis
Psycho-educatie, CGT en MBCT
U krijgt uitleg over uw probleem en
behandeling middels CGT (cognitieve
gedragstherapie) of MBCT (mindfulnessbased
cognitive therapie).

Diagnose ASS na
intake

Evaluatie
Op vaste momenten wordt de behandeling
samen met u geëvalueerd en evt. de doelen
bijgesteld.

Psychoeducatie en
CGT of MBCT

Systeembehandeling
Het hele gezin, of een aantal personen uit het
gezin wordt betrokken bij de behandeling.
Evaluatie

Evaluatie

Aanvullende
interventies

Systeem
behandeling

Evaluatie

ROM-meting

Aanvullende interventies
Dit kunnen verschillende behandelvormen
zijn.
ROM- Meting
In het kader van effectmeting van de
behandeling wordt voor elk traject minimaal
twee keer een meting gedaan. Het verschil
tussen de datum van de voormeting
(intakefase) en de datum van de nameting
mag niet meer dan 18 maanden en niet
minder dan 6 maanden bedragen.

Zorgpad Bipolaire stoornissen

Farmacotherapie
In overleg met psychiater of huisarts kan er evt. medicijnen
voorgeschreven worden. U wordt hierin begeleid door de
huisarts of psychiater.

Diagnose bipolaire
stoornis na intake

Psycho- educatie
U krijgt uitleg over uw probleem.

Farmacotherapie

Psycho-educatie

Individuele psychologische behandeling
Verschillende therapievormen, waarbij er persoonlijke
gesprekken plaatsvindt tussen cliënt en hulpverlener: CGT ,
schemagerichte therapie, oplossingsgerichte therapie,
mindfulness based cognitieve gedragstherapie, Dynamische
psychotherapie.
Systeembehandeling
Het hele gezin, of een aantal personen uit het gezin wordt
betrokken bij de behandeling.

Evaluatie

Evaluatie
Op vaste momenten wordt de behandeling samen met u
geëvalueerd en evt. de doelen bijgesteld.

Individuele
psychologische
behandeling

Systeembehan
deling

Evaluatie

ROM-meting

ROM- Meting
In het kader van effectmeting van de behandeling wordt voor elk
traject minimaal twee keer een meting gedaan. Het verschil
tussen de datum van de voormeting (intakefase) en de datum
van de nameting mag niet meer dan 18 maanden en niet minder
dan 6 maanden bedragen.

Zorgpad Stemmingsstoornissen

Systeem
behandeling

Diagnose
Stemmingsstoornis na intake

Farmacotherapie
In overleg met psychiater of huisarts kan er evt.
medicijnen voorgeschreven worden. U wordt hierin
begeleid door de huisarts of psychiater.

Individuele
psychologische
behandeling

Individuele psychologische behandeling
Verschillende therapievormen, waarbij er persoonlijke
gesprekken plaatsvindt tussen cliënt en hulpverlener:
cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte
therapie, schemagerichte therapie, psychodynamische
psychotherapie, mindfulnessbased cognitieve therapie
(recidiverende depressies).

Evt.
Farmacotherap
ie

Systeembehandeling
Het hele gezin, of een aantal personen uit het gezin
wordt betrokken bij de behandeling.

Evaluatie

Evaluatie

Aanvullende interventies
Dit kunnen verschillende behandelvormen zijn.
Evaluatie
Op vaste momenten wordt de behandeling samen met
u geëvalueerd en evt. de doelen bijgesteld.

Aanvullende
interventies

Evaluatie

ROM-meting

ROM- Meting
In het kader van effectmeting van de behandeling wordt
voor elk traject minimaal twee keer een meting gedaan.
Het verschil tussen de datum van de voormeting
(intakefase) en de datum van de nameting mag niet
meer dan 18 maanden en niet minder dan 6 maanden
bedragen.

Zorgpad Persoonlijkheidsproblematiek
Diagnose
persoonlijkheidsproblematiek na
intake
Systeembehandeling

Systeem
behandeling

Inzichtgeving

Individuele
psychotherapie

Steunend/structurerend

Individuele
psychologische
behandeling

Individuele psychologische behandeling
Verschillende therapievormen, waarbij er
persoonlijke gesprekken plaatsvindt tussen
cliënt en hulpverlener: CGT, Schemagerichte
therapie, psychodynamische therapie,
oplossingsgerichte therapie.
Systeembehandeling
Het hele gezin, of een aantal personen uit het
gezin wordt betrokken bij de behandeling.
Aanvullende interventies
Dit kunnen verschillende behandelvormen
zijn.
Evaluatie
Op vaste momenten wordt de behandeling
samen met u geëvalueerd en evt. de doelen
bijgesteld.

Evaluatie

ROM- Meting
In het kader van effectmeting van de
behandeling wordt voor elk traject minimaal
twee keer een meting gedaan. Het verschil
tussen de datum van de voormeting
(intakefase) en de datum van de nameting
mag niet meer dan 18 maanden en niet
minder dan 6 maanden bedragen.

Aanvullende
interventies

Evaluatie

ROM-meting

Zorgpad Relatieproblematiek
Systeembehandeling
Het hele gezin, of een aantal personen uit
het gezin wordt betrokken bij de
behandeling.

Diagnose
Relatieproblematiek
na intake

Indien er sprake is van angst, depressie of
geweld

Systeem
behandeling

PRT

Evaluatie

ROM-meting

PRT
PRT staat voor partnerrelatie therapie,
waarbij u samen met uw partner
persoonlijke gesprekken voert met de
hulpverlener.
Evaluatie
Op vaste momenten wordt de
behandeling samen met u geëvalueerd en
evt. de doelen bijgesteld.
ROM- Meting
In het kader van effectmeting van de
behandeling wordt voor elk traject
minimaal twee keer een meting gedaan.
Het verschil tussen de datum van de
voormeting (intakefase) en de datum van
de nameting mag niet meer dan 18
maanden en niet minder dan 6 maanden
bedragen.

Zorgpad Somatoforme stoornissen
Diagnose Somatoforme
stoornissen na intake

Systeembehandeling

Systeem
behandeling

Inzichtgeving

Individuele
psychotherapie

Steunend/structurerend

Individuele
psychologische
behandeling

Individuele psychologische behandeling
Verschillende therapievormen, waarbij er
persoonlijke gesprekken plaatsvindt tussen
cliënt en hulpverlener: CGT, Schemagerichte
therapie, psychodynamische therapie,
oplossingsgerichte therapie.
Systeembehandeling
Het hele gezin, of een aantal personen uit het
gezin wordt betrokken bij de behandeling.
Aanvullende interventies
Dit kunnen verschillende behandelvormen
zijn.
Evaluatie
Op vaste momenten wordt de behandeling
samen met u geëvalueerd en evt. de doelen
bijgesteld.

Evaluatie

ROM- Meting
In het kader van effectmeting van de
behandeling wordt voor elk traject minimaal
twee keer een meting gedaan. Het verschil
tussen de datum van de voormeting
(intakefase) en de datum van de nameting
mag niet meer dan 18 maanden en niet
minder dan 6 maanden bedragen.

Aanvullende
interventies

Evaluatie

ROM-meting

Zorgpad Eetstoornissen
Diagnose Eetstoornissen
na intake

Systeembehandeling

Systeem
behandeling

Inzichtgeving

Individuele
psychotherapie

Steunend/structurerend

Individuele
psychologische
behandeling

Individuele psychologische behandeling
Verschillende therapievormen, waarbij er
persoonlijke gesprekken plaatsvindt tussen
cliënt en hulpverlener: CGT, Schemagerichte
therapie, psychodynamische therapie,
oplossingsgerichte therapie.
Systeembehandeling
Het hele gezin, of een aantal personen uit het
gezin wordt betrokken bij de behandeling.
Aanvullende interventies
Dit kunnen verschillende behandelvormen
zijn.
Evaluatie
Op vaste momenten wordt de behandeling
samen met u geëvalueerd en evt. de doelen
bijgesteld.

Evaluatie

ROM- Meting
In het kader van effectmeting van de
behandeling wordt voor elk traject minimaal
twee keer een meting gedaan. Het verschil
tussen de datum van de voormeting
(intakefase) en de datum van de nameting
mag niet meer dan 18 maanden en niet
minder dan 6 maanden bedragen.

Aanvullende
interventies

Evaluatie

ROM-meting

