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Medisch Maatschappelijk Werk in het ziekenhuis 
 

 

Het Medisch Maatschappelijk werk(MMW) 

biedt laagdrempelig ondersteuning en 

begeleiding aan patiënten van het Groene 

Hart Ziekenhuis bij psychische en praktische 

problemen door (de impact van) ziekte.  

Het Medisch Maatschappelijk werk biedt 

zowel u als uw naasten ondersteuning, 

begeleiding en advies. Het doel is om uw 

psychosociaal functioneren en de kwaliteit 

van uw leven te verbeteren.  

 

Het Medisch Maatschappelijk werk kan in 

consult gevraagd worden bij problemen die 

ziekte gerelateerd zijn, waarbij u kunt denken 

aan: 

 

Acceptatie/ Verwerkingsproblemen 

Toekomstverwachtingen bijstellen 

Verwerking bij ziekte en behandeling. 

Omgaan met verlies en rouw  

Emotionele onbalans 

Moeite met grenzen stellen 

 

Crisisinterventie 

Acute opname en problematische 

thuissituatie 

 

Verslavingsproblematiek 

Alcohol, drugs, gokken, medicijnen 

 

Relaties 

Opvoedingsproblemen 

Relatieproblemen  

Gezinsproblemen 

Huiselijk geweld 

 

Inkomen, werk en vrije tijd 

Financiële problemen 

Behoefte aan informatie en advies 

Vragen bij werk, re-integratie en ziektewet.  

Vragen over (sociale) voorzieningen.  

Werkwijze: 

Voor wie is het? 

Voor iedereen die onder behandeling is van 

een specialist in het Groene Hart Ziekenhuis, 

dit kan zowel poliklinisch als klinisch zijn.  

Wij kunnen ook ingeschakeld worden voor 

het gezin/ de familie van de patiënt. Wij 

werken systeemgericht.  

 

Intakegesprek: 

Na aanmelding heeft de medisch 

maatschappelijk werker een intakegesprek 

met u (en uw naasten). Hierin zullen we door 

middel van vragen uitzoeken waar u 

behoefte aan hebt. Hierna worden  

afspraken gemaakt over vervolggesprekken.  

 

Psychosociaal onderzoek: 

Het medisch maatschappelijk werk kan door 

de directe behandelaars ook in consult 

worden gevraagd voor een psychosociaal 

onderzoek. Dit houdt in dat we samen met u 

kijken of er factoren zijn die van invloed 

kunnen zijn op uw ziekte/behandeling.  

 

Behandeling en begeleiding: 

Tijdens het intakegesprek wordt er een 

behandelplan opgesteld samen met u. 

Besproken wordt waar aan gewerkt gaat 

worden, hoeveel gesprekken we denken 

nodig te hebben en wanneer we dit gaan 

evalueren.  

 

Doorverwijzing: 

In sommige gevallen is doorverwijzing 

noodzakelijk, wij zullen dit altijd eerst met u 

bespreken.  

 

  



Beroepsgeheim: 

Er is sprake van een geheimhoudingsplicht. 

Dit betekent dat gesprekken vertrouwelijk zijn. 

Andere specialisten kunnen het dossier van 

het maatschappelijk werk niet inzien.  

Zo nodig kan er overleg plaatsvinden tussen 

de overige leden van het behandelteam en 

de maatschappelijk werker. 

 

Kosten: 

Er zijn geen extra kosten aan het Medisch 

Maatschappelijk werk verbonden.  

 

Contact 

Wanneer u bent opgenomen kunt u via de 

verpleegkundige de maatschappelijk werker 

bereiken die verbonden is aan uw afdeling.  

 

Voor poliklinische afspraken kunt u ons 

bereiken via het algemene 

informatienummer (0182) 50 50 50. 

U kunt ook een afspraak aanvragen via  

uw specialist en/of gespecialiseerd 

verpleegkundige. 

 

Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 

 08.30 – 16.30 uur. 

 

Meer informatie 

Voor informatie over het ziekenhuis kunt u  

terecht op onze website: www.ghz.nl.  

Ook kunt u bellen naar het algemene 

informatienummer (0182) 50 50 50.  
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