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Diensthoofd patiëntenbegeleiding

Wat is een klinisch psycholoog?
(1)

Klinisch psychologen onderzoeken en behandelen mensen met psychologische moeilijkheden of stoornissen .
Dit kan gaan om depressieve klachten, angst, emotionele problemen, stress, dementie, geheugenproblemen …
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Vlaamse Vereniging van Klinische Psychologen. (n.d) . Wat is een psycholoog.via http://www.vvkp.be/

Wat is de psychologische dienst?
De psychologische dienst maakt deel uit van de dienst patiëntenbegeleiding. Binnen deze dienst wordt extra aandacht
besteed aan de psychosociale zorg van de patiënt.
De psychologen werken voornamelijk binnen multidisciplinaire teams. Naast deze teamwerking kan ook de
behandelende arts de hulp van een psycholoog inroepen.
De psychologen zijn er niet alleen voor de patiënten, maar ook voor de familie. Sinds kort is er speciale aandacht
mogelijk voor de (klein)kinderen van patiënten in de begeleidingsruimte “de klimop”.
Een afspraak met een psychologe gebeurt via de arts of hoofdverpleegkundige.

Hoe werkt de psychologische dienst?
Wij staan in voor:


Psychologische begeleiding en advies voor patiënten en hun naasten:

Emotioneel ondersteunende gesprekken

Rouw- en verliesverwerking

Begeleiding bij psychische problematiek

Psychodiagnostisch onderzoek

Psycho-educatie en omgaan met diagnose

Rookstopbegeleiding

Begeleiding van kinderen en jongeren




Suïcidepreventie: probleemstelling, risico-inschatting en opvolging
Doorverwijzing en samenwerking met ambulante diensten, Psychiatrische Afdeling in een Algemeen
Ziekenhuis, Regionaal Ziekenhuis, …
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