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Informatie over Medische Psychologie
Medische Psychologie
De Medische Psychologie is een wetenschappelijk
vakgebied waarin de relatie tussen lichamelijke
(somatische) en geestelijke (psychische) aspecten
centraal staat. Medische Psychologie verzorgt
kortdurende behandelingen van kinderen en
volwassenen. Evenals psychologisch onderzoeken,
zoals persoonlijkheidsonderzoek en
neuropsychologisch onderzoek.
Verwijzingen
Alleen de medisch specialist uit het Amphia
ziekenhuis mag u verwijzen naar de zorgkern
Medische Psychologie. Dit betekent dat bijvoorbeeld
een huisarts u niet rechtstreeks kan verwijzen.
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Wanneer kunt u naar de Medische Psychologie
verwezen worden?
Als u geestelijke (psychische) klachten heeft die
samen lijken te hangen met lichamelijke
(somatische) problemen.
Voor neuropsychologisch onderzoek bij
bijvoorbeeld geheugen- en/of
concentratieproblemen na hersenbeschadiging.
Voor onderzoek naar het intelligentievermogen.
Voor persoonlijkheidsonderzoek als er vragen
bestaan over persoonlijkheidsfactoren die een rol
kunnen spelen bij de bestaande klachten.
Als voor uw lichamelijke klachten geen
(duidelijke) medische verklaring te vinden is.
Wanneer er een bepaalde ingreep of behandeling
moet plaatsvinden.
En als de medisch specialist wil weten wat uw
draagkracht is en hoe u met gevolgen van de
ingreep om zal gaan.
Als er acceptatie en copingproblemen bestaan
over het omgaan met bijvoorbeeld een
chronische ziekte.
Bij ernstige angst- en/of stressreacties in
verband met ziekte en medische behandeling.
Bij psychiatrische ziektebeelden zoals depressie
en angststoornissen van volwassenen en
ouderen.

Behandeling en/of psychologisch onderzoek
De psychologen van de Medische Psychologie
kunnen een psychologisch onderzoek bij u
afnemen. Dit doen ze samen met psychodiagnostisch werkenden, die het psychisch
functioneren van mensen in kaart brengen.
Bijvoorbeeld door middel van een intelligentieonderzoek, een persoonlijkheidsonderzoek of een
neuropsychologisch onderzoek. U kunt ook bij deze
afdeling terecht voor een psychologische
behandeling. Soms krijgt u zowel een psychologisch
onderzoek als een behandeling. Op basis van het
intakegesprek kan de conclusie zijn dat u op een
andere plek behandeling krijgt.

Algemene gang van zaken
Uitnodiging
Als u door de medisch specialist naar de zorgkern
Medische Psychologie bent verwezen, krijgt u van
ons een schriftelijke uitnodiging. Als u verhinderd
bent verzoeken wij u zo snel mogelijk contact met
ons op te nemen via het secretariaat van de
medische psychologie (zie de contactgegevens
onderaan deze folder).
Intake
Indien u doorverwezen bent naar onze zorgkern,
dan heeft u altijd eerst een intakegesprek met een
van onze psychologen. Dit geldt zowel voor een
behandeling als voor psychologisch onderzoek.
Naar aanleiding van het intakegesprek volgt een
besluit over de te nemen vervolgstappen, natuurlijk
in overleg met u.
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Medisch specialist
De medisch specialist die u doorverwezen heeft,
blijft altijd betrokken bij het onderzoek (en later
eventueel bij de behandeling) van de psycholoog.
Dat betekent dat er mogelijk onderling overleg
plaatsvindt. En dat de psycholoog schriftelijk
verslag uitbrengt van de bevindingen van het
onderzoek aan de specialist die u doorverwezen
heeft.
Zo nodig vraagt de psycholoog uw toestemming om
verslag uit te brengen aan de huisarts.
EPD
In 2011 startte het Amphia Ziekenhuis met het
digitaliseren van alle patiëntgegevens. Op 25
februari begon de tweede fase van dit
digitaliseringsproces. Artsen en verpleegkundigen
legden sindsdien zoveel mogelijk informatie over
hun patiënten in de computer vast, in plaats van op
papier.
Hierdoor is het mogelijk om uw gegevens op te
roepen vanaf elke pc in het Amphia ziekenhuis en
op alle locaties in Breda, Etten-Leur en Oosterhout.
Omdat wij uw privacy respecteren, is uw medische
informatie alleen toegankelijk voor zorgverleners
van ons ziekenhuis. Voor de zorgkern Medische
Psychologie betekent dit dat alleen de bij u
betrokken zorgverleners uw gegevens mogen
raadplegen.

Belangrijk
Als u verhinderd bent, wilt u dit dan zo spoedig
mogelijk laten weten?
Vragen?
Als u verwezen bent door een psychiater dan kunt u
bellen naar het secretariaat van de polikliniek
Medische Psychologie.
Telefoonnummer: (076) 595 1018
E-mail: ZPBC@amphia.nl
Deze e-mails worden gelezen door uw psycholoog
en de secretaresses.
Bent u verwezen door een andere medische
specialist dan een psychiater? Dan kunt u eveneens
bellen naar het secretariaat van de polikliniek
Medische Psychologie.
Telefoonnummer: (076) 595 1018
E-mail: PoliMedischePsychologie@amphia.nl
Deze e-mails worden uitsluitend gelezen door de
secretaresses.
www.amphia.nl

Vergoeding
De behandeling door een medisch psycholoog in
een ziekenhuis op verwijzing van een medisch
specialist valt onder het basispakket. Houd er wel
rekening mee dat de verzekeraar de kosten van de
behandeling met het wettelijk eigen risico
verrekent. Als u vragen heeft over de vergoeding
van de behandeling, dan adviseren wij u contact op
te nemen met uw zorgverzekeraar.
Locatie
De zorgkern Medische Psychologie is gevestigd op
de locatie Langendijk op de begane grond, poli 61.
Volg hiervoor vanaf de receptie de bordjes
‘psychologie’ of raadpleeg bij twijfel een van onze
gastvrouwen.
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Ruimte voor uw vragen en/of opmerkingen:
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