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Beter voor elkaar

Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met 
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie 
voor u vertaalt of uitlegt. 

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have 
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together 
with someone who can explain the information or translate it for you. 

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor 
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle 
okuyun. 

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze 
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto 
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje. 

نتبھ: ھناك معلومات مھمة بالنســبة لك في ھذا المنشــور. ھل تواجھ صعوبة في اللغة الھولندیة؟ اقرأ إذن  ا
ھذا المنشور مع شخص آخر یترجم أو یشرح لك المعلومات. 
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Medisch maatschappelijk werk
Ziekte, behandeling en opname in het ziekenhuis kunnen zorgen en/of 
vragen voor u en uw naasten met zich meebrengen.
Het medisch maatschappelijk werk kan hierbij ondersteuning en 
begeleiding bieden.

Wat kan medisch maatschappelijk werk u bieden?
Hulp bij (praktische) problemen die samenhangen met het ziek zijn, de 
behandeling of de opname in het ziekenhuis;
-  ondersteuning bij het zoeken naar manieren om de kwaliteit van leven te 

verbeteren ondanks (ongeneeslijke) ziekte;
-  begeleiding aan de familie en naasten;
-  ondersteuning in het draaglijk(er) maken van de situatie;
-  ondersteuning in het vergroten van het sociale netwerk;
-  contacten leggen met - of verwijzen naar - hulpverlenings-instanties 

buiten het ziekenhuis;
-  vragen met betrekking tot de volgende gebieden:
 • werk
 • leefstijl
 • relatie
 • financiën
 • etc.

Behandelteam
In veel gevallen is de maatschappelijk werker onderdeel van het 
behandelteam. Informatie over behandeling wordt in het multidisciplinair 
team besproken en in een dossier gerapporteerd.

Privacy
Ten aanzien van patiëntengegevens bestaat er een geheimhoudingsplicht, 
wat betekent dat de maatschappelijk werker tot geheimhouding verplicht is 
over alle gegevens waarvan beroepshalve kennis wordt genomen. 
Sommige gegevens worden alleen uitgewisseld als de patiënt daarvoor 
toestemming geeft.
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Soms is het echter van noodzakelijk belang om, vanwege het welbevinden 
en de medische situatie van een patiënt, gegevens uit te wisselen met de 
behandelaars die in hun behandelplan zijn opgenomen. U kunt dan denken 
aan andere instanties of hulpverleners buiten het ziekenhuis.

Kosten
Als u gebruik wilt maken van het maatschappelijk werk in het ziekenhuis, 
kost u dat niets als u hiervoor verzekerd bent. Dit kunt u navragen bij uw 
zorgverzekering.

Vragen & het maken van een afspraak
Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken met het medisch 
maatschappelijk werk, zijn wij telefonisch bereikbaar. U kunt ook aan de arts 
of verpleegkundige vragen contact met ons op te nemen.
Het medisch maatschappelijk werk zit in de ronde torenflat tegenover de 
hoofdingang van het ziekenhuis op de begane grond.
U kunt route 107 volgen.

Lydia Blokland- Quist
T 010 297 52 97

Lenneke Koene- van Nunspeet
T 010 297 52 96

Remke Vos
T 010 297 52 95

Laura Woensdregt
T 010 297 5869

Bij geen gehoor, kunt u altijd de voicemail inspreken, welke dagelijks 
afgeluisterd wordt.
maatschappelijkwerk@ikazia.nl

www.ikazia.nl



Ikazia Ziekenhuis
Montessoriweg 1
3083 AN Rotterdam
www.ikazia.nl

Beter voor elkaar

Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met 
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie 
voor u vertaalt of uitlegt. 

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have 
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together 
with someone who can explain the information or translate it for you. 

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor 
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle 
okuyun. 

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze 
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto 
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje. 

نتبھ: ھناك معلومات مھمة بالنســبة لك في ھذا المنشــور. ھل تواجھ صعوبة في اللغة الھولندیة؟ اقرأ إذن  ا
ھذا المنشور مع شخص آخر یترجم أو یشرح لك المعلومات. 

Ikazia Patientenfolder_basis.indd   2-3 28-06-17   11:55

Medisch maatschappelijk werk
800615-NL / 2019-11


