Maatschappelijk
werk
–
in het Spaarne Gasthuis
Voor wie is het maatschappelijk werk bedoeld?





Voor opgenomen patiënten en hun naasten.
Voor patiënten die deelnemen aan een revalidatieprogramma.
Voor mensen die een dialyse behandeling krijgen in het Spaarne Gasthuis.
Voor ouders van kinderen die opgenomen zijn of die via de polikliniek behandeld worden.

Wat kan het maatschappelijk werk voor u doen?
Ziekte, behandeling en opname in het ziekenhuis kunnen tot grote veranderingen leiden. Niet
alleen voor u als patiënt, maar ook voor uw naasten.
U kunt terecht bij het medisch maatschappelijk werk als u emotionele- of praktische vragen
hebt met:
 Uw ziek zijn, uw revalidatie of met uw ziekenhuisopname.
 Als u of uw familie zich zorgen maakt over de thuissituatie tijdens uw opname of bij ontslag.
 Gesprekken die u en/of uw familie helpen met het leren omgaan met gevoelens van angst
en onzekerheid om de diagnose te verwerken.
 Financiële vragen, bijvoorbeeld over vergoedingen of bewindvoering.
 Vragen over werk, bijvoorbeeld over rechten en plichten, WAO/WIA.
 Regelen van verwijzingen naar onder andere GGZ, GGD, Brijderstichting, sociale wijkteams,
WMO, AMW, BJZ en Stevig Ouderschap

Zo nodig wordt u doorverwezen naar een van de vele instanties waarmee maatschappelijk
werk samenwerkt.

Hoe komt u in contact met het maatschappelijk werk?
Aan elke verpleegafdeling in het Spaarne Gasthuis is een medisch maatschappelijk werker
verbonden. Daarnaast is er ook een maatschappelijk werker voor de afdeling dialyse en
revalidatiedagbehandeling.
U komt in contact met het maatschappelijk werk via de verpleegkundigen op de afdeling of uw
behandelend arts.

Waar zijn we te vinden?
Spaarne Gasthuis
Haarlem Zuid
Boerhaavelaan 22
2035 RC Haarlem

Spaarne Gasthuis
Hoofddorp
Spaarnepoort 1
2134 TM Hoofddorp

Spaarne Gasthuis
Haarlem Noord
Vondelweg 999
2026 BW Haarlem

(023) 224 0000
www.spaarnegasthuis.nl
info@spaarnegasthuis.nl
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