Medisch Maatschappelijk Werk
Ziekte kan van grote invloed zijn op uw leven en dat van uw naasten. Hierbij kunt u denken aan onzekerheid
over uitslagen, belastende behandelingen, slecht nieuws of de manier waarop u uw leven oppakt na een
ingrijpende periode.
Met de medisch maatschappelijk werker kunt u uw vragen, gedachten en zorgen rondom uw ziek zijn
bespreken.
Wat kan het Medisch Maatschappelijk Werk voor u betekenen?
De medisch maatschappelijk werker is gespecialiseerd in de begeleiding en behandeling van psychosociale
en emotionele problemen. Het Medisch Maatschappelijk Werk (MMW) vindt dat, naast aandacht voor het
medische aspect, aandacht en zorg voor het psychosociaal functioneren van een patiënt in zijn dagelijks
leven noodzakelijk is. De gevolgen van de ziekte, voor u en uw naasten, staan hierbij centraal. Hierbij
kunnen vragen opkomen rondom:













Omgaan met gezondheidsverlies;
Omgaan met een korte levensverwachting;
Verwerkings- en acceptatieproblematiek;
Rouwverwerking;
Ondersteuning bij besluitvorming;
Ouderbegeleiding/ opvoedvraagstukken;
Misbruik en/of geweld;
Begeleiding in de communicatie tussen patiënt-omgeving-medisch steunsysteem;
Sociaal isolement;
Relatieproblemen, een verstoord evenwicht ten gevolge van de ziekte;
Vraagstukken rondom maatschappelijke instanties;
Verandering of verlies van werk en/of vrijetijdsbesteding.

Verwijzing
Indien u of uw naasten behoefte hebben aan een gesprek met een Medisch Maatschappelijk Werker, dan
kunt u een verwijzing vragen aan uw behandelend arts.

Privacy
De medisch maatschappelijk werker heeft een geheimhoudingsplicht. De informatie, die u bespreekt, wordt
vertrouwelijk behandeld. De medisch maatschappelijk werker rapporteert in uw patiëntdossier.
Het kan in het belang van uw behandeling nodig zijn dat de medisch maatschappelijk werker met andere
hulpverleners overlegt. Dit wordt altijd van tevoren met u besproken. De medisch maatschappelijk werker
kan u vragen een toestemmingsformulier te ondertekenen om informatie met andere instanties uit te
wisselen.

Bereikbaarheid
De medisch maatschappelijk werkers zijn te bereiken op de volgende telefoonnummers:
Kelly Gorissen:
Marion Poels:
Maartje Snel

(0475) 38 29 31
(0475) 38 25 80
(0475) 38 26 54

Wanneer u geen gehoor krijgt, kunt u een voicemailbericht inspreken. U wordt dan zo spoedig mogelijk
teruggebeld.
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