PATIËNTEN
INFORMATIE
Medisch
maatschappelijk
werk

Bij een opname of poliklinische behandeling in het
ziekenhuis heeft u medische en verpleegkundige zorg
nodig. Soms zijn er niet alleen lichamelijke klachten,
maar heeft de opname, ziekte of behandeling uw
leven indringend veranderd. U kunt dan te maken
krijgen met onverwachte vragen, spanningen en
onzekerheden. Wilt u hier ondersteuning bij, dan kunt
u een beroep doen op het medisch maatschappelijk
werk.
Wat kan het medisch maatschappelijk werk voor u
doen?
Het medisch maatschappelijk werk kan u en uw
naasten begeleiden, ondersteunen en adviseren.
Samen kunnen we zoeken naar mogelijkheden om
met de gevolgen van uw ziekte om te gaan. Dit houdt
in dat u bij ons terecht kunt voor zowel psychosociale
begeleiding als praktische ondersteuning.
Enkele voorbeelden van gespreksonderwerpen
kunnen zijn:
−− Ondersteunen bij het verwerken en accepteren
van de ziekte.
−− Omgaan met emoties als gevolg van de diagnose
of ziekte.
−− Ondersteuning bieden tijdens de
ziekenhuisopname.

−− Begeleiding en ondersteuning bieden aan de
partner, kinderen en/of andere naasten.
−− Hoe vertel ik mijn kinderen over mijn ziekte?
−− Vragen ten aanzien van keuzes met betrekking tot
een voorgestelde behandeling.
−− Omgaan met reacties van buitenaf.
−− Moeilijkheden op het gebied van financiën, werk
en huisvesting.
Voor wie is het medisch maatschappelijk werk?
Wij zijn er voor patiënten die in het ziekenhuis
opgenomen zijn. Daarnaast kunnen ook partners,
kinderen of andere betrokkenen bij ons terecht.
Hoe kunt u het medisch maatschappelijk werk
bereiken?
U kunt contact met ons opnemen via de
verpleegkundige, behandelend arts of specialist.
Een verwijzing is niet noodzakelijk; u of een van uw
naasten kan ook zelf contact met ons opnemen.
Als u niet weet of uw vraag bij ons thuis hoort kunt
u toch contact met ons opnemen. We kunnen dan
samen met u bekijken wat de mogelijkheden zijn.
Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van
08.30-17.00 uur via (010) 291 13 58 of (010) 291 12 58.
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Privacy
Medisch maatschappelijk werkers hebben, net als
alle medewerkers van het Maasstad Ziekenhuis, een
geheimhoudingsplicht.
In het belang van uw behandeling kan het nodig
zijn dat wij overleggen met uw behandelend arts
of verpleegkundige. Vanzelfsprekend stellen wij u
daarvan eerst op de hoogte.
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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.

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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