Medische Psychologie

AFDELINGSINFORMATIE

U bent door uw specialist verwezen naar de afdeling Medische Psychologie
van Ziekenhuis Rivierenland in Tiel. In deze folder kunt u lezen over de afdeling en onze werkwijze. Aan de orde komen onder meer: Wat is een medisch
psycholoog? Hoe en met welke vragen kunt u bij ons terecht? Wat houden een
psychologisch onderzoek en behandeling in?
WAT IS EEN MEDISCH PSYCHOLOOG?
Verwijzing naar de medisch psycholoog vindt plaats via de medisch specialist.
Dit kan gebeuren op zijn advies, maar ook op uw eigen verzoek. Verwijzing via
de huisarts is niet mogelijk. Een medisch psycholoog onderzoekt en behandelt
mensen op het gebied waar gezondheid, gedrag en gedachten elkaar beïnvloeden en ook als er emotionele problemen ontstaan als gevolg van een lichamelijke aandoening. De samenhang tussen gedrag en hersenfuncties hoort ook
tot het werkgebied van de medisch psycholoog. De medisch psycholoog biedt
hulp aan patiënten van alle leeftijden en werkt bij voorkeur met methoden
waarvan de effectiviteit door wetenschappelijk onderzoek is aangetoond.
VOOR WIE?
Lichamelijke klachten, ziekte of medisch onderzoek en behandeling kunnen
een zware belasting voor u betekenen en ook voor uw naasten. Medisch psychologen kunnen hulp bieden bij:
- de emotionele gevolgen van ziek-zijn
- overmatige angst voor medische ingrepen
- concentratie- en aandachtsproblemen en geheugenproblemen
- lichamelijke klachten waar tot nu toe geen medische oorzaak voor gevonden is
- leven met een ernstige of chronische ziekte
- verwerken van aan het ziekenhuis gebonden stressvolle gebeurtenissen
Soms helpt het al voldoende als u weet waar uw klachten vandaan komen.
Soms is ook psychologische behandeling nodig. De medisch psycholoog adviseert dan ook over hoe en waar de behandeling kan plaatsvinden.
HET EERSTE GESPREK
Uw behandelend specialist meldt u aan bij de afdeling Medische Psychologie.
U wordt telefonisch of schriftelijk uitgenodigd voor een (intake)gesprek. In dit
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eerste gesprek gaat de psycholoog met u in op uw problematiek en de mogelijke achtergronden hiervan. Dit gesprek duurt meestal drie kwartier tot een uur.
Als u wilt kunt u samen met uw partner of een familielid komen. Als u in het
ziekenhuis bent opgenomen, dan bezoeken we u op de verpleegafdeling. De
psycholoog bespreekt met u of verdere gesprekken wenselijk zijn. Het kan ook
zijn dat eerst een psychologisch onderzoek nodig is om tot een goed advies te
komen.
PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK
Het psychologisch onderzoek is een hulpmiddel om een beter beeld te kunnen
vormen van uw probleem en de factoren die samenhangen met uw klachten.
Het psychologisch onderzoek wordt afgenomen door een psychodiagnostisch
medewerker. Het gaat dan om het invullen van vragenlijsten of het doen van
testen, bijvoorbeeld om uw aandacht, concentratie en geheugen te toetsen,
of om de persoonlijkheid of intelligentie te onderzoeken. Soms kan het nodig
zijn dat de psycholoog met de partner, familieleden of andere betrokkenen
spreekt. Dit gebeurt alleen met uw toestemming.
Na afronding van het onderzoek bespreekt de psycholoog met u de resultaten
en de adviezen voor uw verdere behandeling. Indien nodig kunnen hierbij ook
de andere betrokkenen aanwezig zijn.
PSYCHOLOGISCHE BEHANDELING
In een aantal gevallen krijgt u door de medisch psycholoog een behandeling
aangeboden. De behandeling in het ziekenhuis is over het algemeen kortdurend. Het doel is meestal het leren anders om te gaan met (de gevolgen van)
de lichamelijke klachten of aangrijpende gebeurtenissen. De behandeling is
gericht op het terugvinden van het psychisch evenwicht en/of op het leren
veranderen van uw gedrag, uw leefstijl en uw beleving van de lichamelijke
klachten. Soms gaat het om kortdurende psychotherapie, een meer intensieve
vorm van behandeling, waarbij toename van het zelfinzicht in relatie tot uw lichamelijke klachten, en verandering in uw gebruikelijke manier van denken en
doen centraal staat. Soms wordt gekozen om in een kleine groep met andere
patiënten samen te werken, bij een cursus of groepsbehandeling.
De medisch psychologen werken vooral met methoden uit de cognitieve
gedragstherapie. In dit kader kan ook EMDR worden toegepast. EMDR is een
methode om traumatische gebeurtenissen te verwerken.
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Is een langer durende behandeling nodig, staan uw klachten of problemen
relatief los van uw lichamelijke aandoening, of leent de problematiek zich
niet voor behandeling op de afdeling Medische Psychologie, dan verwijst de
psycholoog in het ziekenhuis u in overleg door naar een andere hulpverlener
of instantie. Dit kan bijvoorbeeld een psycholoog buiten het ziekenhuis zijn of
de GGZ.
KOSTEN
Onderzoek en behandeling bij de afdeling medische psychologie brengen voor
u geen extra kosten met zich mee; het ziekenhuis verrekent de kosten buiten u
om met uw zorgverzekeraar.
PRIVACY EN INZAGERECHT
Wij hechten grote waarde aan het beschermen van uw persoonlijke gegevens.
Informatie over u wordt alleen voor zover van belang voor de verdere hulpverlening gerapporteerd aan andere direct bij uw behandeling betrokken ziekenhuismedewerkers en met uw toestemming ook aan uw huisarts. U heeft recht
op kennisname van de rapportage over uw intake, onderzoek en behandeling.
Informatieverstrekking aan andere instanties of instellingen en hulpverleners
buiten het ziekenhuis vindt uitsluitend na overleg en met uw toestemming
plaats. Uw gegevens worden vijftien jaar bewaard. Daarna worden ze vernietigd.
KWALITEITSBEWAKING
De afdeling Medische Psychologie streeft naar een zo goed mogelijke dienstverlening. Als er zaken zijn die onduidelijk zijn of waar u niet tevreden over
bent, bespreken wij dit graag met u. Mocht dit niet tot een oplossing leiden,
dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. De psychologen werken conform de beroepscode van het Nederlands Instituut van
Psychologen, Postbus 2085, 3500 GB Utrecht, www.psynip.nl. De klinisch psychologen en GZ-psychologen in het ziekenhuis vallen onder de wet Beroepen
Individuele Gezondheidszorg (BIG). Hierop is het tuchtrecht van toepassing.
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TOT SLOT
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, neem contact met ons op
AFDELING MEDISCHE PSYCHOLOGIE
0344-674523.
De afdeling Medische Psychologie is te vinden op route 03: op de begane
grond, in de aanbouw bij de centrale liftenhal. Als u een afspraak heeft, kunt u
plaatsnemen in de wachtkamer, rechtsaf om de hoek.
Als u verhinderd bent voor uw afspraak, wilt u ons dit dan zo spoedig mogelijk
laten weten? Bij tijdig afmelden kan de opengevallen plaats voor een andere
patiënt gebruikt worden. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
AANTEKENINGEN
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Heeft u nog vragen dan kunt u
altijd contact opnemen met ons:
0344-674911
info@zrt.nl
www.ziekenhuisrivierenland.nl

