MedPsych Center
Voor poliklinische patiënten
Brengt medische en psychische kennis samen
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1. Inleiding
In onze algemene folder over het MedPsych Center (MPC) kunt u lezen
dat het MPC bestaat uit een klinische afdeling (de MedPsych Unit, MPU),
een dagbehandeling en een poliklinische afdeling. Het poliklinisch centrum
is voor patiënten met (complexe) problemen waarbij lichamelijke en
psychische klachten of ziekten elkaar kunnen overlappen.
Het poliklinisch centrum is een samenwerkingsverband tussen het
academisch ziekenhuis Maastricht (azM)en de Riagg Maastricht. U vindt
ons op de afdeling Psychologie, de polikliniek Ziekenhuispsychiatrie en in
het Provisorium niveau 1 (zie plattegrond op de laatste bladzijde van de
algemene folder). De collega’s van de Riagg die voor het MPC werken zijn
gedetacheerd in het azM; zij voeren hun behandelgesprekken in het
Provisorium van het azM.
U bent naar het MPC verwezen in overleg met uw eigen behandelaar
(specialist, specialistisch verpleegkundige, medisch maatschappelijk
werkende of huisarts). Op basis van de aard van uw klachten bent u het er
met uw behandelaar over eens dat de polikliniek van het MPC u de beste
zorg kan bieden. Wij gaan er dan ook vanuit dat u het belangrijk vindt dat
wij niet alleen vanuit medisch, maar ook vanuit psychologisch, of als dat
aan de orde is, psychiatrisch oogpunt naar uw klachten kijken. Zoals u in
de algemene folder van het MPC kunt lezen, is onze kracht juist dat we die
brede kijk hebben en zo tot een integraal behandelvoorstel en een
eventuele behandeling kunnen komen.

Onze kracht
is de brede kijk
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2. Welke patiënten kunnen bij de MPC terecht?
bestaat dat er ook sprake is van
een lichamelijk probleem;
• patiënten met onbegrepen
lichamelijke klachten. Onbegrepen
lichamelijke klachten zijn klachten
waarvoor (nog) geen verklaring is
gevonden. Ervaring leert dat een
combinatie van lichamelijke en
psychische aandoeningen vaak
oorzaak is van deze klachten;
• patiënten met seksuele problemen,
al dan niet in combinatie met een
lichamelijke aandoening.

Zoals u in de algemene folder over
het MPC al heeft kunnen lezen,
komen grofweg patiënten met vier
soorten problemen in aanmerking
voor verwijzing naar het MPC:
• lichamelijk zieke patiënten, waarbij
het vermoeden bestaat dat er ook
sprake is van een psychologisch of
een psychiatrisch probleem of
waarbij het vermoeden bestaat dat
een psychische component een rol
speelt in de problematiek;
patiënten met een psychiatrische
aandoening waarbij het vermoeden

3. Diagnostiek en behandelfase
Tijdens een eerste gesprek dat u
heeft met een psycholoog, psychiater
of seksuoloog, inventariseren we uw
klachten. Op basis hiervan kunnen we
oordelen dat nader lichamelijk of
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Onbegrepen
lichamelijke
klachten zijn
klachten waar nog
geen medische
verklaring voor is

psychisch onderzoek noodzakelijk is.
Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld
laboratorium onderzoek, beeldvormend
onderzoek (CT, MRI), een nieuw
consult bij een specialist, of
psychodiagnostiek (vragenlijsten,
neuropsychologisch onderzoek). Als
er na deze inventarisatie voldoende
duidelijkheid is over de diagnose,
bespreken we de bevindingen in het
tweewekelijkse MPC teamoverleg.
Hier kan een behandelvoorstel uit
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De behandeling
kan geheel of
voortkomen. Dit kan een voorstel
zijn voor behandeling met medicijnen
(bijvoorbeeld een behandeling met
antidepressiva), psychotherapeutische
behandeling (individueel of in
groepsverband) of een combinatie van
beide. De behandeling zelf kan geheel
of gedeeltelijk plaatsvinden binnen het
azM (afdeling Psychologie, polikliniek
Ziekenhuispsychiatrie, Provisorium)
of, als dit geïndiceerd is, op een
andere locatie, bijvoorbeeld de Riagg.

gedeeltelijk plaats
vinden in het azM

4. Overig
Verdere informatie over verslaglegging
en inzagerecht, vertrouwelijke
informatie en geheimhoudingsplicht,

kwaliteitsbewaking en klachten en
gezondheidsonderzoek, vindt u in de
algemene folder.

5. Contact
Als u na het lezen van deze informatie
nog vragen heeft, dan kunt u contact
opnemen via telefoonnummer
043-387 56 86. Dit nummer is op
werkdagen bereikbaar van:
08.30 uur – 12.15 uur en van
13.00 uur – 17.00 uur.

Als u buiten kantooruren belt, kunt u
een boodschap inspreken. Wij bellen
u dan zo spoedig mogelijk terug.
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Noteer hier uw aantekeningen en vragen
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Noteer hier uw aantekeningen en vragen
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Bezoekadres:
P. Debyelaan 25
6229 HX, Maastricht
Postadres:
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht
Patiëntencommunicatie:
T : (043) 387 45 67
E : InfoPatientenvoorlichting@mumc.nl
I : www.azm.nl
Uitgave:
januari 2009

23666-0109

