Medische psychologie

Verwijzing Medische psychologie
informatie voor ouders
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Uw kind is verwezen naar de afdeling Medische psychologie. In deze folder
vindt u informatie over de manier van werken van de psycholoog die
gespecialiseerd is in onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren met
gezondheidsproblemen.

Wat doet een psycholoog?

De psycholoog van de afdeling Medische psychologie behandelt kinderen
en jongeren met psychische klachten en problemen die samenhangen met
gezondheidsproblemen. Hierbij kunt u denken aan:
• Het leren omgaan met de gevolgen van een chronische of ernstige ziekte.
• Het leren omgaan met onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten,
zoals hoofdpijn, buikpijn of vermoeidheid.
• Inzicht in het verband tussen spanning en lichamelijke verschijnselen.
• Het verwerken van emoties bij en na medische ingrepen bij uw kind en uw
gezin.
• Kijken naar het functioneren van de hersenen en de invloed hiervan op
gedrag en emoties, zoals na hersenletsel of een hersenoperatie.
• Het vaststellen en behandelen van ontwikkelingsproblemen.

Voordat uw kind bij de psycholoog komt

Voordat gestart kan worden met psychologisch onderzoek en behandeling
moeten ouders of verzorgers met ouderlijk gezag, volgens de wettelijke
regelgeving hiervoor, toestemming geven bij kinderen onder de 16 jaar.
Vanaf 12 jaar moet de adolescent zelf ook toestemming geven voor
onderzoek en behandeling. Wanneer ouders gescheiden zijn maar beiden
ouderlijk gezag hebben, moeten ook zij beiden toestemming geven. Het
formulier dat u daarvoor van de psycholoog toegestuurd krijgt, moet
getekend teruggestuurd zijn voordat er een afspraak gemaakt wordt voor het
eerste gesprek.

Eerste gesprek

Tijdens een kennismakingsgesprek van 1 uur praten we met u en/of uw
kind over de klachten en wordt er aandacht besteed aan jullie hulpvraag.
De psycholoog probeert een zo goed mogelijk beeld van de problemen
en mogelijkheden van uw kind te krijgen. Na deze kennismaking wordt u
geadviseerd over het mogelijke vervolg: wel of geen behandeling, verder
(test-)onderzoek of doorverwijzing. Een uitvoerige beschrijving van de
behandelingsmogelijkheden en informatie over het psychologisch onderzoek
kunt u bekijken op de website www.mijnantonius.nl/medische-psychologie.

U en uw kind zijn in vertrouwde handen

De psychologen zijn bij de overheid geregistreerd als gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog)of klinisch (neuro-)psycholoog of zijn daarvoor in
opleiding.
De informatie die met de psycholoog gedeeld wordt, is vertrouwelijk.
Gegevens van de gesprekken worden vastgelegd in een elektronisch
patiëntendossier. Deze informatie is alleen toegankelijk voor de medewerkers
van de afdeling Medische psychologie. Mochten u en uw kind inzage in het
dossier willen dan kunt u dat bij de psycholoog aangeven.
Alleen met uw toestemming en die van uw kind (afhankelijk van de
leeftijd) delen wij informatie die wij noodzakelijk vinden voor de
medische behandeling, met de verwijzer en mogelijk andere betrokken
medebehandelaren binnen het ziekenhuis. Voor het delen van informatie met
derden (bijvoorbeeld de huisarts) wordt ook toestemming gevraagd.
Als er zaken zijn waar u en uw kind het niet mee eens zijn, zal de psycholoog
deze graag met jullie bespreken. Als dit niet tot een oplossing leidt, kunnen
jullie contact opnemen met de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis of
een klachtenformulier invullen. Dit formulier vindt u op de website van het
Antonius Ziekenhuis: www.mijnantonius.nl. Zie ook de folder: ”Klachten…niet
wachten”.

Goed om te weten

Als uw kind is verwezen door een medisch specialist in het ziekenhuis zijn
de kosten opgenomen in het tarief van de verwijzend specialist. Die kosten
worden door de ziektekostenverzekeraar vergoed. Voor kinderen onder de 18
jaar geldt geen eigen risico.
Als de huisarts uw kind verwezen heeft, wordt de zorg vergoed door de
gemeente.

Tenslotte

Als u na het lezen van deze informatie vragen hebt, neem dan gerust contact
op met de afdeling Medische psychologie. De afdeling is bereikbaar van
maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 en 16:30 uur.
Telefoonnummer: 0515 - 48 83 51.
Meer informatie vindt u ook op onze website.
www.mijnantonius.nl/medische-psychologie.
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