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Zorgpaden Syma SGGZ 

 

1. Richtlijn conform werken 

Binnen Syma SGGZ worden de GGZ-richtlijnen van het Trimbos instituut en de GGZ 

standaarden gevolgd. 

 

2. Het werken met zorgpaden 

Wat is een zorgpad? 

Een zorgpad is een complexe interventie om de gemeenschappelijke besluitvorming en organisatie van 

zorgprocessen te verwezenlijken voor een specifieke groep van patiënten gedurende een gedefinieerd 

tijdskader. In essentie betreft het zorgpad het beslismodel dat gehanteerd wordt om de routing van 

patiënten door het proces te standaardiseren. Het betreft een complete set van activiteiten die bij een 

bepaalde cliëntengroep een bepaald doel beoogt. De activiteiten kunnen diagnostisch of therapeutisch 

van aard zijn. 

Waarom voeren we zorgpaden in? 

Omdat de invoering van zorgpaden in de somatische zorg hebben geleid tot kwaliteitsverbetering en 

lagere zorgkosten, verwachten de zorgverzekeraars dat de invoering van zorgpaden binnen de GGZ 

ook zal leiden tot kwaliteitsverbetering en lagere zorgkosten 

Syma SGGZ wil door het invoeren van zorgpaden de volgende doelstellingen bereiken: 

• Kwaliteitsverbetering: doen wat werkt. Transparantie voor de cliënt: welke zorg wanneer, hoe 

lang en door wie. Vraaggerichte zorg. 

• Efficiëntie verbetering: zorg zo goed mogelijk organiseren -> minder wachttijden, wachtlijsten 

etc.  Terugdringen van verspilling van middelen. 

• Financieel: kosten en opbrengsten van de zorg in balans. Zinnige zorg zuinig geboden. 

Hoe zijn de zorgpaden opgebouwd?  

De zorgpaden/-routes zijn inhoudelijk opgesteld op basis van de multidisciplinaire richtlijnen voor 

specifieke diagnosegroepen, hun expertise en best practices.  

Welke zorgpaden hebben we binnen Syma SGGZ? 

1. Zorgpad screening/ intake en psychodiagnostiek  

2. Zorgpad persoonlijkheidsstoornissen 

3. Zorgpad Psychotrauna 

4. Zorgpad Angst en Stemming 

5. Zorgpad Dissociatieve stoornissen  
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Hierbij wordt opgemerkt dat we binnen Syma SGGZ wel behandelingen hebben voor somatoforme 

stoornissen en eetstoornissen. Hier is geen apart zorgpad voor omdat we geen expliciete expertise 

hebben op deze diagnose categorieën en alleen behandelen als ze in samenhang met de 

persoonlijkheidsproblematiek of andere problematiek bezien kunnen worden.  

Indien deze problematiek zeer op de voorgrond komt te staan zullen wij doorverwijzen naar een 

gespecialiseerde behandelsetting.  


