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Uw gezondheid  

Onze grootste zorg 

 

patiiëntenbrochure 

 

Team 

Hebt u nog vragen, dan helpen wij u graag 
verder met bijkomende informatie. 
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In de Sint-Jozefskliniek hechten we veel 
belang aan kwaliteitsvolle zorg.  
Het is vanzelfsprekend dat we aandacht 
besteden aan zowel uw lichamelijke als 
uw psychische gezondheid. 

 

Wanneer u in het ziekenhuis verblijft omwille 
van medische klachten, dan kan dit gepaard 
gaan met emotionele of relationele 
moeilijkheden.  
Uw medische toestand kan extra zorgen met 
zich meebrengen, wat lichamelijke klachten 
vaak versterkt.  
 
U kunt last hebben van: 

 spanning of angst 

 piekeren, prikkelbaarheid 

 somberheid, depressieve            
gevoelens 

 concentratie– en/of                       
geheugenproblemen 

 verwerkings– en/of 
aanvaardingsproblemen 

 ... 

Klinisch psycholoog 

Een klinisch psycholoog is een deskundige op 
het gebied van psyche, emoties, gedrag en  
relaties. Hij/zij biedt professionele hulp door 
middel van: 

 (neuropsychologische) diagnostiek,  

 sensibilisering en educatie 

 advies en begeleiding, 

 psychotherapeutische behandeling 

 
In een moment van rust bieden we een       
luisterend oor, binnen een sfeer van openheid.  
We vinden het belangrijk om empathisch en 
respectvol met u het gesprek aan te gaan.   
 
 

Aanmelding 

Uw behandelende arts kan u op diens eigen 
vraag, maar ook op uw persoonlijk verzoek 
aanmelden bij een psycholoog.  
Dit gebeurt bij de psycholoog die deel uit 
maakt van het  multidisciplinaire team van de 
afdeling waar u bent opgenomen. Hij/zij kan u 
bijstaan tijdens uw zorgtraject. Dit geldt zowel 
voor uzelf als voor uw familie. 
 
Indien u in nazorg verdere ondersteuning 
wenst, bekijken we samen met u wat de      
verschillende mogelijkheden zijn. 

Intake 

Tijdens een eerste kennismakingsgesprek  
worden uw noden en vragen in kaart gebracht. 
Het is mogelijk dat er meerdere contacten   
nodig zijn om een zo goed mogelijk beeld te 
schetsen van uw situatie, vraag of                 
problematiek.  Na een adviesformulering,     
bijkomend onderzoek of doorverwijzing kan  
een vervolgtraject voorgesteld worden. 

 

(Neuro)psychologisch onderzoek 

Testonderzoek is een hulpmiddel om te        
achterhalen of andere factoren samenhangen 
met uw klachten. Tijdens het onderzoek     
worden tests afgenomen, bijvoorbeeld om uw 
geheugen en/of uw concentratie te toetsen,  
of om uw persoonlijkheid of intelligentie in 
kaart te brengen. We vragen hiervoor zoals 
steeds eerst uw toestemming. 
Voor verdere informatie verwijzen we u graag 
naar de folder “neuropsychologisch onder-
zoek”. 
 

Vergoeding? 

Voor gesprekken tijdens uw opname dient u 
geen extra kosten te betalen.  
Voor neuropsychologisch onderzoek wordt wel 
een bijkomende kost aangerekend.  
Voor verdere informatie hieromtrent            
verwijzen we graag naar onze brochure 
“tarieven psychologische dienst”. 
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