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Uw kind is opgenomen op de afdeling Neonatologie. Dit is een heftige 

gebeurtenis die naast alle zorgen die er zijn om uw kind, ook allerlei 

vragen op praktisch gebied kan opleveren. De medisch maatschappelijk 

werkers op de afdeling zijn er om u hierbij te ondersteunen.

Het medisch maatschappelijk werk maakt onderdeel uit van het 

behandelteam van de afdeling Neonatologie in het Maasstad 

Ziekenhuis.

Wat kan het medisch maatschappelijk werk voor u doen?
De medisch maatschappelijk werker ondersteunt, begeleidt en adviseert 

ouders bij vragen die in relatie staan tot de opname en/of behandeling 

van hun kind. Dit betekent dat wij samen met u in gesprek gaan over 

de impact die de opname van uw kind heeft op zowel psychisch als 

praktisch gebied en bekijken we samen met u op welke manier wij u 

kunnen ondersteunen.

Wij nemen contact met u op voor het inplannen van een 

kennismakingsgesprek, maar u kunt uiteraard ook zelf contact opnemen 

met een van medisch maatschappelij werkers:

 − Ingeborg van Driel (010) 291 12 58

 − Annemarie Schilperoort (010) 291 34 17

 − Elisabeth Sjoerdsma (010) 291 13 58



PATIËNTENINFORMATIE

3

Om u enigszins wegwijs te maken in alle regelingen en voorzieningen 

die er zijn, vindt u in deze folder de nodige informatie.

Werk en verlof
Als uw kind is opgenomen op de afdeling Neonatologie kunt u te maken 

krijgen met de regels rondom werk en verlof. Vaak lukt het om in overleg 

met de werkgever een manier te vinden om de zorg voor uw kind en 

werk te combineren. Kijk uw CAO erop na wanneer u wilt weten waar u 

aanspraak op kunt maken. Er zijn verschillende vormen van verlof waar 

u mogelijk kunt gebruik van kunt maken. Dit betreft calamiteitenverlof, 

zwangerschapsverlof, bevallingsverlof, ouderschapsverlof, kortdurend 

en/of langdurend zorgverlof. Voor meer informatie: www.rijksoverheid.nl 

of www.uwv.nl.

Financiële informatie

Bijzondere bijstand
Als u door bijzondere omstandigheden extra kosten moet maken die 

u niet kunt betalen, dan kunt u soms een vergoeding aanvragen bij de 

gemeente. U heeft recht op deze bijzondere bijstand als u voldoet aan 

de gestelde voorwaarden. Ook moeten uw kosten noodzakelijk zijn en 

niet door een andere regeling worden vergoed. Dit kan in principe niet 

met terugwerkende kracht. U heeft recht op bijzondere bijstand vanaf de 

dag dat u bij de gemeente bijstand aanvraagt. U kunt hierover informatie 

opvragen bij de gemeente waar u woonachtig bent.

  
Reiskostenvergoeding
Vanuit de zorgverzekering kan het zijn dat de reiskosten van en naar 

het ziekenhuis vergoed worden. Als een kind opgenomen ligt in het 

ziekenhuis is er sprake van bezoekkosten. Zorgverzekeringen hebben 

verschillende voorwaarden om de reiskosten of bezoekkosten vergoed 

te krijgen. Informeer over de reiskostenvergoeding bij uw eigen 

zorgverzekering.
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Belastingdienst
Bij het invullen van de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting kunt u 

onder het kopje ‘bijzondere zorgkosten’, zorgkosten registreren die 

u niet via andere wegen vergoed kunt krijgen. Ga dus altijd eerst na 

of u recht heeft op vergoeding van kosten via de zorgverzekeraar en 

informeer bij de belastingdienst naar vormen van ‘bijzondere zorgkosten’ 

en hoe die aan te leveren. Zie ook: www.belastingdienst.nl.

  
Gemeente
Afhankelijk van de gemeente waar u woonachtig bent, kan het zijn dat 

u recht heeft op een tegemoetkoming zorg. Per gemeente gelden 

hier andere regels voor en kan de hoogte van het bedrag verschillen. 

Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden en voorwaarden. 

U kunt zich laten informeren bij de gemeente omtrent de Wet 

Maatschappelijk Ondersteuning (WMO). Vraag naar het WMO-loket bij u 

in de gemeente.

Couveuse nazorg
In veel gevallen heeft u recht op uitgestelde kraamzorg, ook wel 

‘couveuse nazorg’ genoemd. Dit betekent dat u, nadat uw kind met 

ontslag naar huis gaat, nog recht heeft op een aantal uren kraamzorg. 

De vergoeding van couveuse nazorg wordt door de meeste verzekeraars 

vanuit de aanvullende verzekering aangeboden.

Parkeren
De kosten van het parkeren kunnen hoog oplopen door afspraken en/

of opnames. Het is mogelijk om een (week)parkeerkaart te kopen bij de 

betaalautomaat in de parkeergarage.  

 Bewaar altijd de kwitanties. Zie verder ook bovengenoemde informatie 

over reiskosten en belastingdienst.
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Als patiënt of bezoeker kunt u parkeren in de nabijgelegen overdekte 

Q-Park parkeergarage in de Krimpenerstraat. Deze bevindt zich aan de 

achterzijde van het ziekenhuis.

Tarieven Q-park
€ 0,50 per 12 minuten

€ 10,00 voor een dagkaart

€ 25,00 voor een weekkaart

De dag- en weekkaart kan worden aangeschaft bij de betaalautomaat in 

de parkeergarage.

De parkeergarage is geen eigendom van het Maasstad Ziekenhuis. Wij 

hebben derhalve geen invloed op de gehanteerde tarieven.

Meer informatie
Verdere informatie vindt u ook op de volgende websites:

 − www.regelhulp.nl

 − www.PGB.nl

 − www.iederin.nl

 − www.meerkosten.nl
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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 / www.maasenik.nl (kinderwebsite)

I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)
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