PSYCHOLOGISCHE ONDERSTEUNING
Tijdens uw opname kan u beroep doen op een
psycholoog.
Met ons team van psychologen zetten wij daarbij actief
in op volgende zaken:
`` preventie
`` psychodiagnostiek
`` begeleiding en therapie
`` psycho-educatie
`` nazorg en gerichte doorverwijzing

ONTSLAG EN DOORVERWIJZING
Bij ontslag uit het ziekenhuis gaan wij voor u op zoek
naar een passende doorverwijzing buiten het AZ Jan
Palfijn Gent.
In bepaalde gevallen is er een beperkte nazorg mogelijk
binnen het ziekenhuis.

WIE KAN GEBRUIK MAKEN VAN DE
PSYCHOLOGISCHE ONDERSTEUNING?
Wij bieden ondersteuning bij volgende specialisaties:
`` ondersteuning bij fertiliteitsproblemen

HOE WORDT EEN PSYCHOLOOG
INGESCHAKELD?
Een psycholoog kan op drie manieren worden
ingeschakeld:

`` geriatrische zorg
`` psychiatrische zorg (PAAZ)
`` moeder-kind zorg
`` gewichtszorg

`` op vraag van de behandelende arts

`` oncologische zorg

`` op vraag van de hoofdverpleegkundige

`` palliatieve zorg

`` op uw eigen vraag: contacteer hiervoor de hoofdverpleegkundige of arts
De psycholoog zal u zo snel mogelijk contacteren om
een afspraak te maken.

Ook voor specifieke vragen die niet onder deze
zorgtrajecten vallen, kan u ons steeds contacteren.

INTERDISCIPLINAIRE WERKING
De psychologische ondersteuning is deel van een
multidisciplinair zorgplan dat wordt opgesteld in overleg met de patiënt en het behandelend team.

TARIEVEN
Op deze afdelingen wordt psychologische
begeleiding voorzien zonder extra kost:
`` A: Psychiatrie
`` Sp Neuro
`` Sp Cardio Pulmonaire
`` Sp Psychogeriatrie
`` G: Geriatrie
`` Palliatief Support Team
`` Oncologie

Voor andere afdelingen gelden onderstaande tarieven.
Ambulante consulten worden altijd aangerekend.
Individueel psychologisch consult:
`` Tot vijf consultaties per jaar (prijs per consult)

€45

`` Vanaf de 6e consultatie per jaar (prijs per consult) €55
Individuele psychologische begeleiding in €45
geval van hospitalisatie.
Dit geldt niet voor de hoger beschreven
diensten waar geen extra kost wordt aangerekend.
Ambulante psychologische hulp art. 107

€20

Psychodiagnostisch onderzoek

€107

Sommige ziekenfondsen en hospitalisatieverzekeringen voorzien in bepaalde gevallen een tussenkomst
voor psychologische begeleiding. Vraag dit zeker na
bij uw ziekenfonds of verzekering.
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