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Psychologie op de klinische 

afdeling Psychiatrie

Deze folder is bedoeld om u in het kort kennis te laten 
maken met de werkwijze van de psychologen van de 
afdeling Psychiatrie.
 
De rol van de psycholoog op de opname-
afdeling Psychiatrie
Op de klinische afdeling Psychiatrie kan de psycholoog betrokken 
worden bij uw opname. Dit kan zijn om problemen en klachten verder 
in kaart te brengen (diagnostiek). Soms worden deze diagnostische 
gesprekken aangevuld met een psychologisch onderzoek. Er worden dan 
verschillende vragenlijsten of testen bij u afgenomen.
 
Behandelingen kunnen bestaan uit individuele gesprekken, maar de 
nadruk ligt op het groepsprogramma. De psycholoog op de afdeling 
werkt in uw behandeling altijd nauw samen met de psychiater, arts-
assistenten, de therapeuten en de verpleegkundigen.
 
Soms nodigen we ook uw naasten uit voor een gesprek. Samen met 
u evalueren we het beloop van de behandeling en als dat nodig is 
passen we de behandeling aan.
 
Om het effect van de behandeling te meten, vragen we u op 
verschillende momenten om een vragenlijst in te vullen. Dat doen we 
vooraf, tijdens en bij de afsluiting van de behandeling.
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Privacy
De resultaten van de gesprekken die u met de psycholoog 
heeft, de resultaten van eventueel psychologisch onderzoek en 
de behandelcontacten worden vastgelegd in het Electronisch 
Patiëntendossier (EPD) van het ziekenhuis. In het EPD maakt de 
psycholoog aantekeningen over contacten die hij of zij met u heeft 
gehad. Deze aantekeningen zijn afgeschermd.
 
Dit betekent dat alleen de medewerkers van de afdeling Psychiatrie 
en Medische Psychologie de gegevens kunnen inzien. Voor het 
vastleggen van deze gegevens in het EPD hebben wij uw toestemming 
nodig. Zonder uw toestemming kunnen wij u niet onderzoeken 
of in behandeling nemen. Wij gaan er dan ook vanuit dat u deze 
toestemming verleent.
 
De psycholoog maakt een samenvatting van de resultaten van het 
onderzoek en het advies voor uw behandeling. Deze samenvatting is 
bedoeld voor de verwijzer. In uw EPD is deze samenvatting inzichtelijk 
voor alle medewerkers in het ziekenhuis die direct bij uw behandeling 
betrokken zijn. Het is medewerkers die niet bij uw behandeling 
betrokken zijn, niet toegestaan om in uw dossier te kijken. Het 
ziekenhuis houdt daarop toezicht.
 
De psycholoog zet deze samenvattende gegevens ook in een brief. 
Deze brief is bedoeld voor de huisarts en eventueel ook voor andere 
hulpverleners buiten het ziekenhuis die bij u betrokken zijn.
 
De psycholoog mag niet zonder uw schriftelijke toestemming brieven 
verstrekken aan de huisarts of andere hulpverleners buiten het 
ziekenhuis. De brieven kunt u, wanneer u dit wenst, voorafgaand 
aan verzending inzien en u kunt daar een afschrift van krijgen. De 
psycholoog vraagt u schriftelijk toestemming voor het verzenden 
van brieven en het open delen van informatie in uw dossier. De 
psycholoog zal u voordat de samenvatting in uw dossier open gedeeld 
wordt en voordat de brief naar de huisarts verzonden wordt, een 
toestemmingsverklaring voorleggen met het verzoek om deze te 
ondertekenen.
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Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan op 
werkdagen tussen 08.30 en 16.30 uur contact op met het secretariaat 
van de afdeling Psychiatrie.
 
Dit telefoonnummer kunt u ook (tijdig) bellen als u om dringende 
redenen uw afspraak niet na kunt komen.
Als u bent opgenomen, kunt met bij dringende vragen ook buiten 
kantooruren terecht bij ons verpleegkundig team.
 
Bent u ontevreden over de psychologische zorg vanuit de afdeling 
Psychiatrie? Dan willen we graag dat u dit met ons bespreekt, zodat we 
tot een oplossing kunnen komen. Is dit voor u niet voldoende, dan kunt 
u contact opnemen met bureau Patiëntenbelangen. Meer informatie 
kunt u lezen in de folder 'Bent u ontevreden of heeft u een klacht?'.
 
Contact gegevens
Catharina Ziekenhuis
040 - 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl
 
Spoedeisende Hulp
040 - 239 96 00
 
Afdeling Psychiatrie
040 - 239 90 00
 
Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling 
Psychiatrie vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/psychiatrie
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Michelangelolaan 2 – 5623 EJ Eindhoven
Postbus 1350 – 5602 ZA Eindhoven

Altijd als eerste op de hoogte?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief: 
www.catharinaziekenhuis.nl/nieuwsbrief


