
PsyZorg Zuid Limburg 
 
 
Missie 
Wij zijn een samenwerkingsverband van vrijgevestigde GZ-psyvhologen BIG-geregistreerd in de regio 
Zuid Limburg. Wij leveren generelaistische psychologische zorg aan kinderen en jeugdigen, 
volwassenen en ouderen die kampen met milde tot matig ernstige psychische problemen. 
 
 
Waarde propositie en uitgansgpunten 
Wij zijn al jaren – in een dynamische samenleving – een stabiele en betrouwbare partner binnen de 
generalistische geestelijke gezondheidszorg (Generalistische Basis-GGZ), voor huisartsenzorg en 
andere eerstelijnsdiscilpines en werken samen met de tweede lijn (specialistische GGZ). 
Wij zijn bereikbaar, deskundig, salgvaardig, flexibel, laagdrempelig en sluiten zo dicht mogelijk aan bij 
de vraag van de client. Wij maken gebruik van elkaars kwaliteiten en specialismen en handelen 
integer en transparant. Wij respecteren elkaar en communiceren open met de client, met elkaar en 
andere partners. 
 
Wij leveren aantoonbaar kwalitatief goede generalistische zorg, veelal met verdere specialisaties en 
handelen op absis van de professionele standdarden en op basis van ervaringsgerichte expertise in  
het veld. De zorg die wij leveren is binnen het generalistisch kader op maat gesneden; de client staat 
centraal. 
 
 
Visie 
Wij zijn als zorggroep over 5 jaar een gerespecteerde partner in Zuid Limburg op het gebied van 
psychologische hulp; wij zijn een solide groep, bekend in het veld van verwijzers en 
samenwerkingspartners; (huis-)artsen, paramedici, gespecialiseerde GGZ, onderwijs, jeugdzorg, 
financiers en clienten. 
De zorggroep is onderhandelings- en gesprekspartner voor financiers en heeft een erkende positie 
ingenomen die verankerd is in de regio Zuid Limburg. Wij hebben de ambitie door bundeling van 
kennis en expertise kwalitatief hoogwaardige zorg te blijven leveren. Hiervoor is samenwerking met 
erkende opleidings- en kennisinstituten noodzakelijk. Wij innoveren door ons te orienteren op nieuwe 
ontwikkelingen, technologische ontwikkelingen en wetenschappelijke bevindingen. Wij leren door 
samenwerking en evaluatie. 
 
Wij realiseren bovenstaande door het ontwikkelen en leveren van zorgaanbod; hieronder verstaan we: 
- consultatie, diagnostiek, behandeling en preventie in de generalistische psychologische zorg 
- zorgprogramma’s in samenwerking met partners 
- het ontwikkelen en geven van scholing 
- het bieden van opleidingsplaatsen voor de opleiding tot GZ-psycholoog 
De zorggroep laat zien dat vanuit de eigen identiteit en diversiteit en bereikbaarheid voor clienten de 
generalistische psychologische zorg geleverd en gewaarborgd kan worden. 


