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Tool A. Voorbeelden beslisboom 

Op de volgende pagina’s zijn vereenvoudigde voorbeelden van beslisbomen te vinden. De beslisboom op deze 

pagina is een vereenvoudigde beslisboom van een GGz-instelling. De beslisboom op de volgende pagina is een 

voorbeeld vanuit de huisartsenzorg. 

 

 

Instroom GGz

Psychiatrische 

stoornis volgens
DSM?

Complexiteit ?

Mate van 
risico/urgentie?

Huisartsenzorg/
POH-GGz

Generalistische Basis GGz

Acute zorg

Ernst ?

Nee

Ja

Licht, Matig

Ernstig

Hoog

Laag

Licht, Matig

Zeer hoog

Hoog

Welke problematiek op de 
voorgrond?

Psychotische problematiek

ASS / ADHD

Psychotrauma

Stemmings- en angstproblematiek

Eetstoornissen

Persoonlijkheidsproblematiek

FACT

Centrum voor 
psycho-trauma

Centrum voor 
stemmings- en 

angstproblematiek

Centrum 
Ontwikkelings-

stoornissen

Centrum voor 
eetstoornissen

Centrum voor 
persoonlijkheids-

problematiek
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Zorgprogramma GGZ - huisartsenzorg

Patiënt meldt zich bij huisarts met GGZ problematiek

Probleemverheldering & Screening

Risico?

Afstemming Huisarts – 

POH-GGZ
Verwijzing

Verdiepende diagnostiek

Individueel zorgplan

Psycho-edcuatie

Zelfhulp

eHealth

Gespreksbehandeling

Medicatie

Generalistische 

Basis GGz

Gespecialiseerde

GGZ

Behandeldoel 

behaald?

Terugvalpreventie

Evaluatie

Evaluatie

Patiënt uit zorg

Consultatie 

psychiater

Consultatie 

psychiater

nee

ja

ja

nee

 

 



 

Draaiboek Train-de-trainer | Aan de slag met zorgpaden in de geestelijke gezondheidszorg                                       4  

Tool B. Overzicht zorgpaden 
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Tool C. Overzicht optionele behandelmodules 
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Tool D. Werkprocesbeschrijving 

Een werkprocesbeschrijving bestaat zowel uit een schematisch als een tekstuele. Hieronder een voorbeeld van een schematisch werkprocesbeschrijving van een 

intake. Op de volgende pagina vindt u een format voor de tekstuele werkprocesbeschrijving. 

 

 

Secretariaat

Proces

Intaker

Regiebehandelaar

Aanmelding Screening
Intake 

gesprek

Advies-

gesprek
Start behandelngMax. 2 weken

Plant 
intakegesprek

Info verwijzing 
naar regie-
behandelaar

Verstuurt uitnodiging 
patiënt en wijst op 
website voor informatie

Stuurt brief naar huisarts
Plannen afspraken

Schrijft intakeverslag
Stelt individueel zorgplan op
Voegt zorgpad toe

Geeft individueel zorgplan mee
Stelt adviesbrief huisarts op

Screent aanmelding
Draagt over aan intaker

Indien nodig aanwezig 
bij intake

Max. 6 weken

Patiënt en naaste
Bereiden zich voor 
op intakegesprek

Brengen wensen, voorkeuren, 
herstelgerichte behandeldoelen 
en draagkracht in
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Format tekstuele werkprocesbeschrijving: 

Functie A (bijv. secretariaat) 

 
Signaal Actie 

Benodigde 

instrumenten/documenten 

1. Aanmelding komt 

binnen. 

- Inschrijven patiënt in ECD; 

- Informatie over verwijzing naar 

regiebehandelaar sturen 

Verwijsbrief 

2. Melding van de 

afspraken met de 

patiënt 

- Brief uitnodiging intakegesprek 

sturen naar patiënt 

Uitnodigingsbrief 

3.    

4.    

 

Functie B (bijv. regiebehandelaar) 

 
Signaal Actie 

Benodigde 

instrumenten/documenten 

1. Krijgt info over 

verwijzing van 

secretariaat 

- Screent aanmelding 

- Communiceert met huisarts bij 

onduidelijkheden 

- Matcht en draagt over aan 

intaker 

 

2. Evt. aanwezig tijdens 

intake 

  

3. Adviesgesprek - Vaststellen/aanpassen 

individueel zorgplan 

Concept zorgplan 

4.    

 
Functie C (bijv. intaker) 

 
Signaal Actie 

Benodigde 

instrumenten/documenten 

1. Overdracht patiënt 

van 

regiebehandelaar 

- Plannen intakegesprek  

2. Tijdens/na 

intakegesprek 

-Schrijven intakeverslag 

-Afnemen ROM 

-Invullen DSM 

-Concept behandelplan  

-Voorbereiden adviesgesprek 

met patiënt en naaste 

Format intakeverslag 

ROM 

Beslisbomen 

Overzicht zorgpaden 

Overzicht optionele modules 

3. Adviesgesprek - Vaststellen/aanpassen 

individueel zorgplan 

Concept zorgplan 

4.    
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Tool E. Voorbeeld werkinstructie 

Inventariseer de mogelijkheden en 

problemen van je patiënt en bespreek 

de uitkomsten met je patiënt

Schrijf het intakeverslag

Bespreek het voorstel voor de 

behandeling met je patiënt

Bespreek het voorgestelde 

behandelbeleid met je collega s

Voer het adviesgesprek met je patiënt

- raadpleeg het zorgprogramma  passend bij de diagnose bij de keuze van de 

behandelmodules

- gebruik de standaardbehandeldoelen uit de zorgpaden

- besteed aandacht aan de zorgpaden en maak de behandeldoelen verder op maat 

- Maak afspraken over de evaluatiefrequentie op basis van het zorgpad

- Intercollegiale toetsing (MDO) van voorstel behandelbeleid/zorgpad

- bespreek de uitkomst van de bespreking van het behandelbeleid (intercollegiale 

toetsing/MDO)

- stel zo nodig het behandelplan samen bij

- stel het behandelplan samen vast

Zorgpaden – werkinstructie voor behandelaars

7 juli 2017

Voer het behandelplan uit

Voer tussentijdse evaluaties uit
- check met de patiënt en evt. naastbetrokkenen of de behandeling nog passend is. 

Plan de evaluatie van het 

behandelplan

De evaluatie vindt plaats tijdens de reeds geplande contacten met patiënten en 

naastbetrokkenen en dient minimaal eens per jaar plaats te vinden. 

Evalueer samen met je patient en evt. 

naastbetrokkenen

Schrijf de voorbereiding voor de 

behandelplanbespreking

Bespreek je voorstel voor het 

behandelbeleid of het afsluiten van 

de behandeling met je collega s  

(collegiale toetsing)

Bespreek het voorgestelde 

behandelbeleid of het afsluiten van 

de behandeling met je patiënt

- vraag hoe de behandeling is ervaren

- evalueer de behandeldoelen

- neem de ROM en klachtspecifieke vragenlijsten af (conform zorgpad)

- maak zo nodig nieuwe afspraken 

- Gebruik uitkomsten ROM en klachtspecifieke vragenlijsten 

- Bij voorstel tot voortzetting van het behandelbeleid: raadpleeg de zorgprogramma  s  bij 

de keuze van de behandelmodules

- gebruik de standaardbehandeldoelen uit de zorgpaden en maak deze op maat

- bespreek aan de hand van behandelplan, behandeldoelen en ROM het verloop van de 

behandeling en het effect hiervan op de klachten en problemen.

- doe verslag van de collegiale toetsing van het behandelplan en de daaruit 

voortgekomen voorstellen voor het vervolg of afsluiten van de behandeling

- bij voortzetting van de behandeling: besteed aandacht aan de zorgpaden en maak de 

behandeldoelen verder op maat en stel samen het behandelplan vast.

- bespreek de evaluatiefrequentie

- Intercollegiale toetsing (MDO) van voorstel afsluiten/voortzetten behandelbeleid/

zorgpad

- vraag patiënt gestructureerd naar klachten en problemen in de situationele 

context. Gebruik ter ondersteuning vragenlijsten (zoals ROM)

- bespreek inzichten en uitkomsten met patiënt
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Tool F. Krachtenveldanalyse 

Implementeren van veranderingen 

Krachtenveld analyse  

Een krachtenveld analyse is een analyse van de omgeving waarin een verandering geïmplementeerd wordt. 

 

Stappenplan  

1. Inventariseer factoren  

Inventariseer zoveel mogelijk factoren die bij deze verandering (gaan) meespelen. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld 2 

flappen gebruiken:  

 Eén voor de factoren die gaan helpen 

 Eén voor de factoren die tegen zullen gaan werken 

  

2. Ordenen en aanscherpen van factoren  

Zo nodig kunnen factoren worden toegelicht  

 

Tips:  

 Stel elkaar vragen 

 Complexe factoren opsplitsen in eenduidige factoren  

 Probeer factoren te clusteren of juist uit elkaar te halen  

 

3. Grafisch overzicht  

Zet de factoren in een grafisch overzicht (zie invulformulier). De verticale middenlijn symboliseert de huidige 

situatie. Tegenwerkende factoren (van rechts naar links) zullen de gewenste verandering tegenhouden, het zijn 

weerstanden tegen verandering. De meewerkende factoren (van links naar rechts) zijn helpend om de gewenste 

verandering in te voeren.  

Factoren kunnen op verschillende manieren worden weergegeven, bijvoorbeeld dikte van de lijn (hoe dikker hoe 

moeilijker te beïnvloeden), lengte van de lijn (hoe langer hoe belangrijker) en met kleuren kun je ook nog 

aangeven op welk niveau van de organisatie het speelt (bijv. rood voor implementatie op de werkvloer, blauw 

voor management meekrijgen, etc.)  

 

4. Vervolgstappen  

 Wanneer er meer pijlen gericht zijn op tegenhouden verandering, is het zeer de vraag of het wel gaat lukken. 

Goed om hier eventuele opdrachtgever over te informeren. Er kan ook gezocht worden naar aanvullende 

(meewerkende) factoren, die tot nog toe niet in beeld waren, of te onbelangrijk zijn weergegeven 

 Richt energie eerder op positieve factoren dan op weerstanden, dit levert meer op 

 Richt energie eerder op weerstanden die gemakkelijk te verhelpen zijn dan op weerstanden die weerbarstig 

zijn en veel (negatieve) energie kosten 
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 Weerstanden die niet te veranderen zijn: wel aandacht geven (en over communiceren naar opdrachtgever), 

geen energie 

 Je kunt weerstanden beïnvloeden door de wijze van verwoorden of door de wijze van benaderen (reframing)  

 Kies bij een taakverdeling voor makkelijk beïnvloedbare factoren, of factoren die aantrekkelijk zijn om mee 

aan de slag te gaan en/of succes lijken opleveren 

 

5. Acties  

 Vertaal het krachtenveld naar acties, met zo groot mogelijke effectiviteit in het handelen:  

• Gericht op activiteiten met kans van slagen 

• Gericht op factoren die zo weinig mogelijk energie vragen voor een zo groot mogelijk resultaat  

• Eerlijke verdeling van activiteiten is NIET het belangrijkste 

 

6. Evalueren en bijstellen  

Plan regelmatig bijeenkomsten om:  

 De bereikte resultaten uit te wisselen 

 De huidige situatie in te schatten 

 Zo nodig inhoudelijk resultaat aan te passen voor grotere slaagkans 

 Zo nodig nieuwe acties afspreken 

 Zo nodig nieuwe mensen erbij betrekken 
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Krachtenveldanalyse 

Invulformulier 
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Tool G. Format implementatieplan 

 

Hoe een implementatieplan er specifiek eruit ziet en hoe gedetailleerd/uitgebreid de verschillende onderdelen 

beschreven worden, is organisatieafhankelijk. Besteed in ieder geval aandacht aan onderstaande punten: 

 

1. Wie is de eindverantwoordelijke? 

 

Beschrijven van opdrachtgever en eindverantwoordelijke 

 

2. Wat is het doel? 

 

Wordt er gericht op het implementeren van het gehele zorgpad (met concrete beschrijvingen) of op een gedeelte? 

 

Denk na over de wijze waarop: wordt een bestaande werkwijze radicaal omgegooid of wordt dit gefaseerd 

geïmplementeerd (bijvoorbeeld bij iedere nieuwe aanmelding?)  

 

3. Wat moet er gebeuren om de implementatiedoelen te bereiken? 

 

Beschrijving van randvoorwaarden (bijv. In de huisartsenpraktijk moet een POH GGZ werkzaam zijn) 

 

Beschrijving van acties die nodig zijn om de randvoorwaarden te bereiken (bijvoorbeeld scholing) 

 

4. Wat gaat het kosten? 

 

Financieel, tijdsbesteding. Beschrijf dit per onderdeel van de implementatie. Denk ook aan een overzicht van 

tijdsbelasting voor de verschillende medewerkers/hulpverleners 

 

5. Hoe worden de uitvoerend hulpverleners geïnformeerd en ondersteund? 

 

Kickoff? Vervolg? Toolbox?  

 

6. Tijdsplanning 

 

Opstellen van een tijdslijn. Dit kan schematisch of in een tabel worden weergegeven 
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Tool H. Voorbeeld wijzigingsprocedure 

In deze wijzigingsprocedure is vastgelegd wie waarvoor verantwoordelijk is, als secretariaat en/of behandelaren 

met vragen of wijzigingsvoorstellen komen. 

 

Rolverdeling  

Behandelaren  

 Werken volgens de zorgpadensystematiek  

 Uitzonderingen bespreken met de programmamanager  

 

Secretariaat behandelteam  

 Werken volgens de zorgpadensystematiek  

 Signaleren van afwijkingen in werkwijze bij de teamleider  

 

Teamleider (met ondersteuning van key-/superuser?)  

 Secretariaat wijzen op de werkwijze volgens zorgpadensystematiek  

 Instrumenten (plankaart, baliekaart, controlekaart) up to date houden op verzoek van manager 

behandelzaken eventueel gedelegeerd naar programmamanager  

 Acties inzetten als de werkwijze niet naar wens verloopt in overleg met de programmamanagers en manager 

behandelzaken  

 Terugkoppelen managementinformatie aan secretariaat  

 

Managementsecretariaat  

 Aanpassen beslisbomen ‘labeling’ op verzoek van manager behandelzaken (in Visio)  

 Werkboek digitaal up-to-date houden  

 

Teamleider  

 Opvangen van signalen van behandelaren en secretariaat over inhoud, werkwijze en logistiek en actie 

inzetten  

 Acties inzetten als de logistiek niet naar wens verloopt in overleg met de programmamanager en 

secretariaten  

 Indien nodig de werkprocessen aanpassen en gewijzigde documentatie doorgeven aan de 

documentbeheerder kwaliteitshandboek  

 Terugkoppelen managementinformatie rondom werkwijze en logistiek aan de teamleider óf key-/superuser  

 

Programmamanagers  

 Betrokkenen op de hoogte brengen van taken en verantwoordelijkheden  

 Behandelaren wijzen op werkwijze volgens zorgpadensystematiek  

 Inhoud van het zorgprogramma en zorgpaden up to date houden  

 Terugkoppelen managementinformatie inhoud aan behandelaren  

 Wijzigingen in de inhoud van zorgpaden doorgeven aan teamleiders en key-/superusers?  
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Control en FB/BI  

 Beschikbare informatie uit het patiëntdossier omzetten naar management informatie en deze aanleveren aan 

projectleider, programmamanagers, teamleider en directie  

 Signaleren van bijzonderheden in de management informatie  

 Op verzoek van de teamleider (i.s.m. de key-/superuser) de inhoud van de zorgpaden in patiëntdossier 

aanpassen  

 

Key- en/of superusers  

 Beantwoorden user gerelateerde vragen van behandelaren en secretariaat  

 Signaleren van problemen in gebruik van patiëntdossier en acties inzetten  

 

Projectleider zorgpaden  

 Borgingssessies en evaluatiebijeenkomsten organiseren en verslaglegging besluiten  

 

Bestuursbureau Afdeling Kwaliteit  

 Aanpassen en beheer documentatie:  

• Beslisboom  

• Wijzigingsprocedure + bijbehorende ‘Verantwoordelijkheden’  

• Algemene werkwijze zorgpaden (procesbeschrijving primaire proces)  

 

Directies zorggroepen  

 Besluiten over aanpassingen van de capaciteit en in de werkprocessen  

 Terugkoppelen managementinformatie aan de directies en RvB  
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Tool I. Format borgingsdocument 

 

Organisatie

Patiënten Zorgproces Uitkomsten

Team

Hulpverlener

Niveau 2

Niveau 1

Niveau 3

 

 

 

NIVEAU 1 - Borging zorgpaden in 

de behandeling 

NIVEAU 2 - Borging zorgpaden in de 

behandelplancyclus 

NIVEAU 3 - Organisatiebrede leer- 

en verbetercyclus 

Doel 

De behandeling wordt uitgevoerd conform de 

opgestelde zorgpaden. Dat betekent dat de 

behandelaar op kritische momenten in de 

behandeling checkt of de juiste behandeling 

gegeven wordt voor de betreffende hulpvraag. Dit 

gaat in samenspraak met de patiënt 

Doel 

Het doel van borging van de zorgpaden in de 

behandelcyclus is om continu te monitoren en bij te 

stellen of we conform de afspraken in het werkproces 

werken ter verbetering van de doelmatigheid van de 

zorgpaden. 

 

Doel 

Het doel van de organisatiebrede leer- en 

verbetercyclus is de inhoud van de zorgpaden up-to-

date te houden, terug te kijken op wat we gedaan 

hebben, wijzigingsvoorstellen bepalen, zo nodig 

nieuwe afspraken met elkaar te maken en wijzigingen 

vast leggen. 
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NIVEAU 1 - Borging zorgpaden in 

de behandeling 

NIVEAU 2 - Borging zorgpaden in de 

behandelplancyclus 

NIVEAU 3 - Organisatiebrede leer- 

en verbetercyclus 

Proces 

Kritische punten in het behandelproces: 

- Bij de intake maakt de behandelaar gebruik 

van de beslisboom als onderligger in de 

afweging welke behandeling conform welk 

zorgpad het meest geïndiceerd is.  

- Hierbij wordt tevens de ROM afgenomen.  

- Op basis van Shared Descision Making 

wordt zorgpad  en het individuele 

behandelplan vastgesteld; 

- De afspraken worden gepland conform 

zorgpad. 

- Voorafgaand aan de (eind)evaluatie wordt 

de ROM afgenomen en de uitkomst 

gebruikt voor de evaluatie van het bereikte 

effect om op basis daarvan de behandeling 

te beëindigen, zorgpad te herhalen, te her-

indiceren voor een ander zorgpad of te 

verwijzen naar ander zorgprogramma of 

afdeling. Bij herindicatie wordt het nieuwe 

zorgpad vastgesteld en in het nieuwe 

behandelplan vastgelegd.  

 

Proces 

De kritische punten van het werken met zorgpaden 

zijn in het primaire werkproces van elke afdeling 

opgenomen. Afdelingen gaan zelf aan de slag met de 

zorgpaden binnen de behandeling conform 

werkproces. Borging van de zorgpaden binnen de 

behandelcyclus is dus daarmee onderdeel van 

regulier beleid. Geadviseerd wordt om bij de opstart 

elk kwartaal borgingssessies te organiseren met de 

key-functionarissen in het zorgproces. In deze 

borgingssessies vindt continue afstemming plaats 

over: 

- Signaleringen / verbeterpunten in het 

dagelijkse werk; 

- Signaleringen inrichting EPD; 

- Signaleringen t.a.v. inhoudelijke wijzigingen; 

- Communicatie (Shared Descision Making) 

met de patiënt; 

- Ontwikkeling van informatie naar de patiënt 

over het zorgaanbod; 

- Signaleringen over nakomen van 

verantwoordelijkheden. 

- Ter onderbouwing van het beleid kan 

gebruik gemaakt worden van de 

managementinformatie gegenereerd uit het 

selfassessment. Hierbij zal extra aandacht 

zijn voor evaluatie van bereikt effect op 

basis van ROM-data. 

 

 

Proces 

Jaarlijks signaleert het kwaliteitssysteem/afdeling 

kwaliteit dat de inhoud van de zorgpaden moeten 

worden geactualiseerd en geeft dit signaal door aan 

de zorggroep. Het management van de zorggroep 

zorgt voor de inhoudelijke evaluatie van de eigen 

zorgpaden door gebruik te maken van: 

- Nieuwe zorgstandaarden, richtlijnen of 

protocollen; 

- Praktijkgebaseerde ervaringen van 

behandelaren; 

- Externe vereisten / nieuwe wet- en  

regelgeving (zorgverzekeraar); 

- Managementinformatie op basis van het 

self-assessment, inclusief ROM (meten) en 

de hierop geformuleerde conclusies in de 

continue borgingssessies op de afdeling 

(analyse).  
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NIVEAU 1 - Borging zorgpaden in 

de behandeling 

NIVEAU 2 - Borging zorgpaden in de 

behandelplancyclus 

NIVEAU 3 - Organisatiebrede leer- 

en verbetercyclus 

Verantwoordelijke(n) 

Eindverantwoordelijkheid voor dit proces ligt bij de 

regiebehandelaar. 

 

Verantwoordelijke(n) 

Indien wijzigingen in de documenten/zorgpaden 

worden doorgevoerd, zorgt het management dat 

deze geactualiseerde documenten worden verspreid.  

Omdat deze verantwoordelijkheden bij reguliere 

bedrijfsvoering horen, kan het management er ook 

voor kiezen om de borging van zorgpaden in het 

primaire proces als onderdeel van de reguliere 

overlegstructuur op te nemen.  

Verantwoordelijke(n) 

Het management bepaalt op welke wijze wordt 

geleerd van deze informatie. Geadviseerd wordt een 

‘Updatesessie’ met alle verantwoordelijken te houden 

om daarin de besluiten te nemen over verbetering 

van inhoud van de zorgpaden (verbetervoorstellen).  

Om te zorgen dat de informatie actueel blijft, worden 

vanuit de afdelingen de geactualiseerde documenten 

doorgegeven aan Afdeling Kwaliteit om deze op te 

nemen in het Kwaliteitshandboek op intranet door de 

oude documenten te vervangen. Tevens wordt 

Afdeling ICT/Applicatiebeheer geïnformeerd over de 

wijzigingen om deze door te voeren in het EPD.  

Wanneer tussentijdse update noodzakelijk is, 

bijvoorbeeld door veranderde wet- en regelgeving, 

wordt ook deze procedure in gang gezet.   
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Tool J. Format communicatieplan 

Initiator 

wie 

Doelgroep(en) 

naar wie 

Inhoud 

aanleiding, 

inhoud 

Doelstelling 

verlengde actie (geen, 

advies, beslissing nemen) 

Medium 

face-to-face, schriftelijk, 

digitaal, … 

Frequentie 

periodiek of bij een 

gebeurtenis 
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