Psychologische ondersteuning

Niet omdat mensen problemen hebben,
elke mens heeft wel eens een probleem,
wel omdat mensen in een ongewone
situatie komen waardoor ze kunnen lijden
en omdat ze met de mogelijkheden die ze
voorhanden hebben, zelf geen oplossing
zien.

Binnen welke specialisaties van het OLV
Ziekenhuis kan je een psycholoog vinden?
Campus Aalst, Moorselbaan 164
 Endocrinologie
053/72 87
 Fysische geneeskunde/neurologie
053/72 89
 Geriatrie
053/72 46
 Hartrevalidatie
053/72 44
 Kinder- en jeugdpsychiatrie
053/72 87
 Nefrologie/dialyse
053/72 46
 Obesitaskliniek
053/72 87
 Oncologie
053/72 47
 Palliatieve zorg
053/72 46
 Pijnkliniek en pijnteam 053/72 88
053/72 89
 Psychiatrische afdeling (PAAZ)
053/72 43
053/72 46
 Rookstopkliniek
053/72 88
 Slaapkliniek
053/72 45
Campus Asse, Bloklaan 5
 Hartrevalidatie
02/300
 Kinder- en jeugdpsychiatrie
02/300
 Oncologie/palliatieve zorg
02/300
 Palliatieve Eenheid
02/300
 Psychiatrische afdeling (PAAZ)
02/300
02/300
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Campus Ninove, Biezenstraat 2
 Palliatieve zorg
053/72 46 65

Waar vind je ons?

Wat doen we?
Soms gaan ziekte en een ziekenhuisopname
gepaard met moeilijke emoties en stress. Dit kan zo
overweldigend zijn dat het tijdelijk te zwaar is om
alleen te dragen.
Het is onze missie om jou hierin bij te staan en zo
mee het verschil te maken in je ziekte- en
verwerkingsproces.

Met welke vragen kan je bij een psycholoog in
het OLV Ziekenhuis terecht?

Hoe werken we?


In het OLV Ziekenhuis werken meerdere
psychologen, verspreid over de campussen.
We vormen geen aparte dienst, maar we
werken
binnen
de
verschillende
zorgprogramma's van het ziekenhuis, bv.
cardiologie, oncologie...



We komen meestal bij je langs op vraag van
een arts of een andere zorgverlener. Maar jij of
een familielid kan evengoed de vraag stellen tot
begeleiding.
Uiteraard blijf jij diegene die beslist of je deze
begeleiding wenst.



Als
psycholoog
nemen
we
deel
aan
multidisciplinaire overlegmomenten. We
respecteren het gedeeld beroepsgeheim. Als je
bepaalde vertrouwelijke info liever niet gedeeld
ziet, bespreek dit dan met ons en dan bekijken
we samen hoe we je privacy het best kunnen
respecteren.



Een gesprek met ons is gratis en zit vervat in
het algemene zorgaanbod van het ziekenhuis.
Voor enkele aspecten wordt wel gewerkt met
een vergoeding. Je wordt hierover goed
geïnformeerd.



Een psycholoog is geen psychiater en geen
dokter, en kan bijgevolg geen medicatie
voorschrijven.

Hoe leer ik omgaan met
vragen zoals ‘wie ben ik?’
of ‘wie zal ik na mijn
opname zijn?’

Je ziek zijn treft eveneens je familie: je partner, je
ouders, je (klein)kinderen en betekenisvolle
naasten. Ook zij zijn welkom bij ons.

Welke
ondersteuning
heb ik nodig?

Hoe kan ik
leren omgaan
met stress,
verlies of pijn?

Hoe leer ik
mijn ziekte te
verwerken?

