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Rol van het 
maatschappelijk werk 
in het nierfalentraject



Een ernstige nierziekte en behandelopties als 

transplantatie of dialyse hebben naast de lichamelijke 

gevolgen ook ingrijpende gevolgen voor uw sociale 

leven.

Wanneer u door uw nefroloog wordt aangemeld 

voor het nierfalentraject neemt één van de 

maatschappelijk werkers contact met u op. In 

overleg met u, volgt er een huisbezoek waarin 

samen met u en uw eventuele gezinsleden uw 

sociale situatie in kaart wordt gebracht. Tevens 

bespreken zij met u hoe u uw welbevinden ervaart. 

Tijdens dit bezoek krijgt u een eerste uitleg over het 

nierfalentraject.

Er wordt een introductie gegeven over de 

verschillende behandelopties als transplantatie 

en dialyse en tevens krijgt u informatie over de 

verdiepende gesprekken die u kunt gaan verwachten 

met de verschillende medewerkers van het 

nierfalenteam.

De medisch maatschappelijk werker verleent hulp 

bij problemen die voortkomen uit uw ziekte en 

behandeling. Dit kunnen emotionele, psychosociale 

en praktische problemen zijn. Indien nodig wordt 

samen met u een behandelplan opgesteld. U 

kunt ondersteuning verwachten bij het maken van 

een behandelkeuze die het best in uw leven past. 

Zolang u onder behandeling bent van uw nefroloog, 

kunt u een beroep blijven doen op de medisch 

maatschappelijk werker.



Vroegtijdige familievoorlichting bij u thuis
Het medisch maatschappelijk werk biedt u 

de mogelijkheid om, bij u thuis, uw familie en 

bekenden te informeren over nierziekte(n) en 

behandelmogelijkheden. Aan bod komen: wat is een 

nierziekte, de gevolgen hiervan, de verschillende 

dialysevormen, niertransplantatie en het doneren van 

een nier. Hierbij komen ook de risico’s en resultaten 

van de verschillende behandelvormen aan bod. 

Daarnaast is er uitgebreid de mogelijkheid om vragen 

te stellen.

Begeleiding nierdonoren
Indien transplantatie aan de orde is, worden ook 

donoren ondersteund en geïnformeerd door een 

medisch maatschappelijk werker van het centrum.

Nierdialoog
In samenwerking met de verschillende disciplines, 

zoals de nefroloog, diëtiste en verpleegkundigen, 

wordt zesmaal per jaar een Nierdialoog 

georganiseerd. Dit is een informatieve bijeenkomst 

waar onderwerpen worden besproken die van belang 

kunnen zijn voor nierpatiënten en hun familieleden. 

Ook is er gelegenheid om onderling ervaringen uit te 

wisselen.
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Gespreksgroep
Veel mensen stellen het op prijs om ervaringen 

uit te wisselen met andere personen in een 

vergelijkbare situatie. Het maatschappelijk werk 

organiseert met regelmaat een gespreksgroep voor 

patiënten en een gespreksgroep voor partners van 

patiënten om aan deze wens tegemoet te komen.

E-consult via Mijn Maasstad Ziekenhuis
In verband met de nieuwe privacywetgeving 

(de AVG) mogen wij geen infomatie meer per 

mail versturen. Wij vragen u om eventuele 

vragen telefonisch of via een e-consult in het 

patiëntenportaal Mijn Maasstad Ziekenhuis aan 

ons te stellen. Ga voor meer informatie en om in te 

loggen naar www.maasstadziekenhuis.nl/mijn.

Medisch maatschappelijk werkers in het 
nierfalenteam

Dianne van Dongen  T (010) 291 30 36

Ton van Kooij   T (010) 291 12 09

Tahnee van der Marel T (010) 291 34 18

Ellen Versluijs   T (010) 291 13 89

Ilse Weinholt   T (010) 291 32 71

Sonja Faber    T (010) 291 34 18
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De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de 

Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de 

informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties 

understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can 

translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü 

size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki 

sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym 

folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Maasstad Ziekenhuis
Maasstadweg 21 
3079 DZ Rotterdam 

T: (010) 291 19 11 
E: info@maasstadziekenhuis.nl
I: www.maasstadziekenhuis.nl
I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)
I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)
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