
 

 
 

 
 

 
 

 

Medisch Maatschappelijk Werk 

Dialyseafdeling en Nefrologie 
 
De Medisch Maatschappelijk Werker (MMW) bespreekt met u het gevolg en de invloed van een nierziekte 
en de behandeling hiervan op uw leven. Ziekte en behandeling kunnen invloed hebben op lichamelijk, 
psychisch, sociaal, maatschappelijk en spiritueel gebied. Mogelijk zit u met vragen.  
 
Wat kunt u van ons verwachten? 

U en uw naasten kunnen bij ons terecht met verschillende vragen, gedachten en zorgen die ontstaan zijn 
door uw nierziekte en de behandeling. Zoals: 
 Achteruit gaan van uw gezondheid, 
 Omgaan met verlies en rouw, 
 Het inpassen van de behandeling in uw leven en in dat van uw omgeving, 
 Verandering of verlies van uw werk of vrijetijdsbesteding, 
 Uw kwaliteit van leven. 
 
Ook kunt u terecht voor informatie bij zaken als: 
 Dialyse tijdens vakantieverblijf 
 Thuiszorg, woningaanpassingen en hulpmiddelen 
 Praktische zaken die te maken hebben met de behandeling 
 
Werkwijze MMW 

Als u (nog) niet dialyseert en u zich in de prenierfalenfase bevindt, neemt de Medisch Maatschappelijk 
Werker contact met u op voor het maken van een eerste afspraak. Zij overlegt met u of u dit gesprek thuis of 
in het ziekenhuis wilt laten plaatsvinden. Vanuit een eerste gesprek kijken we of er behoefte is aan een 
volgende afspraak. 
U of iemand uit uw omgeving kan ook zelf contact opnemen met de Medisch Maatschappelijk Werker. 
 
Om u goede en passende zorg te bieden wordt er verder gekeken dan alleen het eigen vakgebied. We zijn 
onderdeel van een multidisciplinair team waarin uw behandeling wordt besproken. Het multidisciplinair team 
bestaat uit verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, nefrologen, diëtisten, psychologen en geestelijk 
verzorgers. 
Ook als u binnenkort nierfunctievervangende therapie gaat krijgen, biedt Medisch Maatschappelijk Werk u 
psychosociale begeleiding en/of behandeling. Nierfunctievervangende therapie bestaat uit dialyse, 
transplantatie en conservatieve behandeling. 
 
Kunnen wij uw vraag niet beantwoorden, dan denken we graag met u mee welke organisatie u hierbij kan 
ondersteunen. 
 
Kosten 

Aan de hulpverlening van de Medisch Maatschappelijk Werker zijn geen kosten verbonden. 
 
Privacy 

De Medisch Maatschappelijk Werkers hebben een geheimhoudingsplicht en behandelen uw gegevens 
vertrouwelijk. Ze rapporteren in uw elektronisch patiëntendossier. 
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Als MMW het belangrijk vindt om met andere hulpverleners buiten het ziekenhuis uw situatie te bespreken, 
wordt dit vooraf met u overlegd. 
 
Kwaliteit 

Om de kwaliteit na te streven baseren de Medisch Maatschappelijk Werkers zich op het beroepsprofiel en 
beroepscode van de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW). Ook werken ze volgens 
de kwaliteitsstandaarden van de Vereniging Maatschappelijk Werk Nefrologie (VMWN). De Medisch 
Maatschappelijk Werkers zijn geregistreerd bij het register maatschappelijk werkers (Registerplein) en lid 
van de VMWN. 
 
Contactgegevens en bereikbaarheid MMW  

Twee Medisch Maatschappelijk Werkers zijn verbonden aan de afdeling dialyse en nefrologie. 
Ze zijn van maandag tot en met vrijdag te bereiken via het secretariaat van de dialyseafdeling, 
telefoonnummer (0475) 382144. 
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