
Kind en jeugd

VOOR HET EERST NAAR DE  
PSYCHOLOOG IN HET ZIEKENHUIS 
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WAAROM NAAR DE PSYCHOLOOG?
Voor kinderen kan het erg belastend zijn om lichamelijke klachten te hebben 
en medische ingrepen te moeten ondergaan. Als je dan ook nog vaak ziek 
bent, kan dat veel invloed hebben op je dagelijks leven. De medisch specialist 
(je dokter in het ziekenhuis) kan jou dan doorverwijzen naar de kinder- en 
jeugdpsycholoog. Dat heet ook wel een GZ-psycholoog Kind en Jeugd. Ze wer-
ken in Ziekenhuis Rivierenland op de afdeling Medische Psychologie. In deze 
folder lees je er meer over.

HERKEN JE DIT?
Kinderen en jongeren komen om verschillende redenen naar de kinder- en 
jeugdpsycholoog. Bijvoorbeeld:
• Als je een chronische (langdurige) ziekte hebt, zoals diabetes, astma of ec-

zeem, kun je er moeite mee hebben om dit te accepteren. Je voelt je boos, 
verdrietig of bang. 

• Als je bang bent om naar de dokter te gaan. 
• Als je een moeilijke situatie hebt meegemaakt die je moet verwerken. Bij-

voorbeeld een operatie, een prik, een ongeluk of een ziekte. 
• Als je lichamelijke klachten hebt en er is nog steeds geen verklaring voor, 

waardoor je je onzeker voelt.
• Als je problemen hebt met plassen of poepen. 
• Als je problemen hebt met eten. 
• Als je problemen hebt met je lichamelijke of geestelijke ontwikkeling.
• Als je een alcoholvergiftiging hebt gehad (‘comazuipen’).

WAT DOET DE PSYCHOLOOG?
Eerst heb je een gesprek met de kinder- en jeugdpsycholoog. Ze stelt deze 
vragen:
• Waar heb je last van?
• Hoe gaat het met je op school, in je vrije tijd, met vrienden en thuis?
• Hoe ga je om met je lichamelijke klacht?
• Heb je ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt (pesten, overlijden, onge-

luk, ziekte, etc.)?
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Soms volgt er een psychologisch onderzoek om jou nog beter te leren kennen. 
Dit zijn de soorten onderzoek:
• Intelligentieonderzoek. We kijken wat jouw sterke en minder sterke kanten 

zijn bij het leren.
• Neuropsychologisch onderzoek. Dit gaat over je geheugen, concentratie en 

het plannen van je activiteiten.
• Persoonlijkheidsscreening. Dit gaat over hoe het met je gaat en wat voor 

iemand je bent.

WAT LEVERT HET OP?
Na het gesprek en het onderzoek komt er een advies. Dit zijn de soorten ad-
vies:
• Je hebt geen behandeling nodig.
• We adviseren je om naar een ander behandelcentrum te gaan dat jou beter 

kan helpen. 
• We starten een behandeling. Dat duurt meestal kort: gemiddeld 5 gesprek-

ken verdeeld over een paar maanden. 

WAT HOUDT EEN BEHANDELING IN?
In de psychologie zijn er heel veel manieren om iemand te helpen. Voor kinde-
ren en jongeren kiezen we vaak voor één van deze behandelingen:
• cognitieve gedragstherapie. Dit is een actieve therapie waarmee je in het 

dagelijkse leven aan de slag gaat. Door dat oefenen leer je vaardigheden 
waar je je hele leven iets aan hebt. Lees er meer over op https://www.vgct.
nl/patienteninformatie)

• EMDR. Dit is een therapie voor als je last blijft houden van de gevolgen van 
een schokkende ervaring. Lees er meer over op www.emdr.nl

• Hypnotherapie. Dit heeft te maken met hypnose. Je leert jezelf te dagdro-
men met een doel. Lees er meer over op www.medischehypnose.nl

JOUW EERSTE BEZOEK
De eerst keer vind je het misschien spannend om naar de kinder- en jeugdpsy-
choloog te gaan. Dat mag je gewoon vertellen. We luisteren goed naar jouw 
verhaal en stellen vragen om je beter te begrijpen. 
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Hoe kom je er? 
Je vindt de afdeling Medische Psychologie door de bordjes met route 3 te 
volgen. Het is op de begane grond. Er is meestal iemand bij de balie waar je je 
kunt aanmelden. Als daar niemand is, mag je gewoon in de wachtkamer gaan 
zitten. Er komt dan iemand je ophalen.

Lukt de afspraak niet? 
Je hebt een afspraak gekregen voor een bepaalde dag en tijd. Als je tevoren al 
weet dat het niet gaat lukken, bel dan op, telefoonnummer  0344-674523. 
Dan maken we een nieuwe afspraak. 

MEER INFORMATIE 
Wil je iets vragen? Je mag altijd bellen naar de afdeling Medische Psychologie, 
telefoonnummer  0344-674523. Als de telefoon niet wordt opgenomen, kun 
je een voicemail bericht inspreken. Dan bellen we je zo snel mogelijk terug.

Extra informatie voor je ouders/verzorgers staat op de website. Dit gaat over 
kosten, privacy, inzagerecht. Het staat op https://www.ziekenhuisrivierenland.
nl/afdelingen/medische-psychologie/psychologie-kind-jeugd/algemene-infor-
matie
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AANTEKENINGEN



Heeft u nog vragen dan kunt u 
altijd contact opnemen met ons:

  0344-674911
  info@zrt.nl

 www.ziekenhuisrivierenland.nl

30
00

17
 1

12
2

©
 Z

ie
ke

nh
ui

s R
iv

ie
re

nl
an

d


