
 
 

Wat is een zorgpad? Een zorgpad kunt u zien als de routekaart van uw behandeling. In een schematische weergave is te zo volgen op welk punt van 
de behandeling u bent aangekomen, en hoe het traject verder zal verlopen. We hopen dat het zorgpad u meer duidelijkheid biedt over uw tijd bij de Helper. 
Hebt u nog vragen? Uw behandelaar geeft u graag een antwoord. 
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Intake  
Bestaat uit de 
klachtenanamnese, scoren van 
de HoNOS+ vragenlijst, 
eventueel een 
ontwikkelingsanamnese of 
levensloop, aanvullend 
testonderzoek en een 
afsluitend adviesgesprek.  
 
Zorgvraagtypering 
Uitkomst van de HoNOS+ 
vragenlijst is input voor 
zorgvraagtypering. Dit voorstel 
gebruikt de behandelaar om 
samen met belangrijke 
informatie over u als cliënt de 
definitieve zorgvraag vast te 
stellen.  
 

Setting van de behandeling 
Binnen de behandeling kan 
gekozen worden voor een 
monodisciplinaire setting 
waarbij alleen de 
regiebehandelaar in beeld is of 
een multidisciplinaire setting 
waarbij naast de 
regiebehandelaar ook twee 
andere disciplines betrokken 
zijn bij de behandeling zoals 
een psychomotorisch 
therapeut en psychiater.  
 

Behandeling 
De behandeling wordt 
uitgevoerd zoals afgesproken 
in het behandelplan.  
 

Evaluatie 
Tijdens de behandeling 
evalueren we of uw doelen 
zijn bereikt en of we de 
behandeling kunnen afronden, 
dan wel wat er nog meer 
nodig is om tot uw doel te 
komen. De termijnen van de 
evaluatie worden bepaald 
door het zorgvraagtype 
passend bij uw hulpvraag.  

 
 

Verwijzing Huisarts  
Is er sprake van een 
(vermoeden van een) DSM-
stoornis? 

De behandeling wordt uitgevoerd 
zoals vastgesteld in het 
behandelplan door uw 
regiebehandelaar met afgesproken 
duur en frequentie van de 
behandeling.  
 
 
 
 
 
  
 

Intake 
Vooraf invullen ROM 

meting 
Zorgvraagtypering 

Diagnose 
Paniekstoornis 

  

Monodisciplinair  Multidisciplinair 

Evaluatie  
Is er sprake van (voldoende) 

respons? 

 

De behandeling wordt uitgevoerd 
zoals vastgesteld in het 
behandelplan door uw 
regiebehandelaar met afgesproken 
duur en frequentie van de 
behandeling in samenwerking met 
twee andere disciplines.  
 

 

 
 
 

Zorgvraagtype 1 

Zorgvraagtype 2 

Zorgvraagtype 3 

Zorgvraagtype 4 

Ja  Nee 

Einde behandeling 

Opnieuw de zorgvraagtypering inschalen 

of behandeling mogelijk is bij De Helper. 

Anders terugverwijzen naar huisarts of 

rechtstreeks naar een andere 

instelling/praktijk met andere 

behandelmogelijkheden 

Zorgvraagtype 5 

https://dehelper.nl/

