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Psychologische
ondersteuning
INFORMATIE VOOR PATIËNTEN

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

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 uitzonderlijke gevallen kan in kader van zorgcontinuïteit een beperkte nazorg geboden worden
binnen de specifieke zorgpaden.

` psychodiagnostisch onderzoek
` begeleiding en therapie
` psycho-educatie
` nazorg en gerichte doorverwijzing

HOE WORDT EEN PSYCHOLOOG
INGESCHAKELD?
Een psycholoog kan op drie manieren worden
ingeschakeld:
` op vraag van de behandelende arts
` op uw eigen vraag: bespreek uw vraag met de
behandelende arts
De psycholoog zal u zo snel mogelijk contacteren om
een afspraak te maken. Er is altijd een terugkoppeling
naar de behandelend arts na het consult.

TARIEVEN
Voor een aantal aandoeningen en patiëntengroepen
(bv PAAZ-afdeling) is psychologische dienstverlening
inbegrepen in de globale begeleiding.
Voor andere patiëntengroepen wordt een consult
aangerekend. Uw behandelend psycholoog kan u hier
meer informatie over verstrekken.
Individueel psychologisch consult:

WIE KAN GEBRUIKMAKEN VAN DE
PSYCHOLOGISCHE ONDERSTEUNING?

` 30 minuten consult psycholoog

€30

` 45 minuten consult psycholoog

€45

Wij bieden ondersteuning bij volgende specialisaties:

` 60 minuten consult psycholoog

€60

` fertiliiteitsproblemen

` 90 minuten consult psycholoog

€90

` psychiatrische zorg (paaz-liaison psychiatrie)

` ambulant individueel psychologisch
consult (meer dan 5 sessies)

€55

` ambulante psychologische hulp (art. 107)

€20

` screening neuropsychologisch onderzoek

€50

` gewichtszorg
` palliatieve zorg
` oncologische zorg
` neuropsychologisch onderzoek
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.

` neuropsychologisch onderzoek

€109

i.h.k.v. eerste test dementie of met verhoogde
tegemoetkoming

` uitgebreid neuropsychologisch onderzoek

€180

Sommige
ziekenfondsen
en
hospitalisatieverzekeringen voorzien in bepaalde gevallen een
tussenkomst voor psychologische begeleiding. Vraag
dit zeker na bij uw ziekenfonds of verzekering.
Patiënten die niet aanwezig kunnen zijn op een gemaakte afspraak, zijn verplicht het ziekenhuis 24 uur op voorhand te verwittigen via 09 224 81 11.
Zoniet, kan een administratieve vergoeding aangerekend worden.

