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Vragenlijst
Aansluitend aan het intakegesprek bij de fysiotherapeut heeft u
een vragenlijst meegekregen. Deze vragenlijst word naar afdeling
Medisch maatschappelijk werk gestuurd en door een van de
maatschappelijk werkers doorgenomen. De vragenlijst bestaat uit
een aantal lijsten die door de Nederlandse hartstichting worden
geadviseerd. Hiermee proberen we een beeld te krijgen van
hoe u de kwaliteit van u leven ervaart op het moment dat u de
lijst invult. Naar aanleiding van de vragenlijst kan het zijn dat de
maatschappelijk werker u belt en uitnodigt voor een aanvullend
intakegesprek.
Wanneer maakt u gebruik van het Medisch maatschappelijk werk?
Ziek zijn is vaak ingrijpend. De medisch maatschappelijk werker kan
u begeleiden wanneer u zich onzeker, angstig of verdrietig voelt.
Daarnaast kunnen er vragen bij u opkomen over werk, financiën,
huisvesting en andere gevolgen van de ziekte. Bij deze vragen of
praktische problemen kan de maatschappelijk werker informatie en
advies geven, u helpen de juiste hulp of voorzieningen te vinden die
voor u van toepassing zijn of eventueel voor u te bemiddelen.
Vaak heeft de ziekte ook de nodige impact op partners, kinderen
of andere directe naasten. Ook zij kunnen een beroep op het
maatschappelijk werk doen.
Werkwijze
Bij het intakegesprek met de maatschappelijk werker word specifiek
aandacht besteed aan psychische, sociale en maatschappelijke
gevolgen van de hartziekte voor u en uw partner.
In het eerste gesprek inventariseert de maatschappelijk werker met
welke vragen u zit en overlegt met u of hij/zij de hulp kan bieden
waaraan u behoefte heeft. Zo’n eerste gesprek kan soms al helpen
bij het op een rij zetten wat er gebeurd is, wat dit voor u betekent en
hoe u hiermee om wil/kan gaan.
Vervolgens is er de mogelijkheid om vervolgafspraken te
maken. De maatschappelijk werker zal met u afspreken hoeveel
vervolggesprekken er gepland gaan worden.
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Mochten de vragen die u heeft beter beantwoord of aangepakt
kunnen worden door een andere hulpverlener wordt een verwijzing
met u besproken.
Beroepsgeheim
De gegevens die u bespreekt blijven vertrouwelijk. Wanneer de
maatschappelijk werker het belangrijk vindt om anderen van de
situatie op de hoogte te stellen, wordt dat vooraf met u besproken.
Bij het uitwisselen van informatie met andere hulp -of zorgverleners
kan het zijn, dat de maatschappelijk werker u vraagt hiervoor
schriftelijk toestemming te verlenen.
Kosten
Aan de hulp van het maatschappelijk werk in het Rode Kruis
Ziekenhuis zijn voor u geen kosten verbonden.
Medewerkers en bereikbaarheid
Annelies Ypma
bereikbaar op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.
telefoonnummer:		
0251 – 265398
email:				aypma@rkz.nl
Corrina v. Wijk- Rijvers
bereikbaar op dinsdag, woensdag en vrijdag
telefoonnummer:		
0251 – 265545
email:				cvanwijk@rkz.nl
Websites
Beroepsvereniging maatschappelijk werk:
www.nvmw.nl
Maatschappelijke en sociaal juridische hulpverlening
Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Midden-Kennemerland:
www.madi-mk.nl
Maatschappelijke dienstverlening in de regio Zuid Kennemerland:
www.kontext.nl
Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Zaanstreek/Waterland:
www.smdzw.nl
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Ziek zijn en werk:
www.wijzermetwelder.nl
Welder is een landelijk, onafhankelijk kenniscentrum dat zich
bezighoudt met werk, uitkeringen en verzekeringen in relatie tot
gezondheid en handicap.
www.ziekenmondig.nl
Zelfmanagement van een zieke werknemer.
www.uwv.nl
Informatie over wet –en regelgeving, rechten en plichten.
Patientenverenigingen:
www.hartstichting.nl
www.hartenvaatgroep.nl
http://www.hartpatienten.nl
Algemeen:
www.kennisring.nl
www.postbus51.nl
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