
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Medisch  
maatschappelijk werk 

 

 



 

Inleiding 
 

In deze folder vindt u meer informatie over het medisch maatschappelijk 

werk in de Tjongerschans, wat de maatschappelijk werkers voor u en uw 

naasten kunnen doen en hoe u ze kunt bereiken. 

 

 

Wat is medisch maatschappelijk werk? 
 

De afdeling medisch maatschappelijk werk in de Tjongerschans bestaat uit 

drie maatschappelijk werkers die zich gespecialiseerd hebben in het me-

disch vakgebied.  

 

De maatschappelijk werkers zijn ook speciaal geschoold in de begeleiding 

van oncologiepatiënten (patiënten met kanker). Zij hebben hiertoe een apar-

te opleiding gevolgd en zijn geregistreerd bij de NVPO (Nederlandse Ver-

eniging voor Psychosociale Oncologie). 

 

 

Wanneer naar het medisch maatschappelijk werk? 
 

Een ziekenhuisopname kan een ingrijpende ervaring zijn, waarbij u zich be-

wust wordt van uw eigen kwetsbaarheid. Angst, boosheid, onzekerheid, ver-

driet en onmacht zijn enkele emoties die bij een ziekte kunnen horen.  

 

Een ziekte kan enorme gevolgen hebben voor uw leven en dat van de men-

sen om u heen. Niet alleen lichamelijk, maar ook emotioneel krijgt u veel te 

verwerken. 

 

Een medisch maatschappelijk werker kan u begeleiden bij moeilijkheden of 

problemen die samenhangen met uw ziekte, ziekenhuisopname en medi-

sche behandeling. 

 



 

In welke situaties kunt u bij het medisch maatschappelijk werk 
terecht? 
 

U kunt bij het medisch maatschappelijk werk terecht met moeilijkheden of 

problemen op allerlei terreinen, zoals: 

 

Het leren omgaan met ziekte en het ziek-zijn 

Vaak heeft ziek zijn gevolgen voor u en uw naasten. Sommige gevolgen 

vragen om een andere manier van omgaan met een nieuwe situatie.  

 

De emotionele verwerking 

Niet alleen lichamelijk, maar ook emotioneel krijgt u veel te verwerken. 

Angst, boosheid, onzekerheid, verdriet en onmacht zijn enkele emoties die 

bij een ziekte kunnen horen. 

 

Het (opnieuw) leren omgaan met uw sociale omgeving 

U bent onderdeel van een sociale omgeving. Wanneer u veel heeft meege-

maakt kan dat ook veranderingen in uw sociale omgeving met zich mee-

brengen. Het kan goed zijn om hier ondersteuning en begeleiding in te krij-

gen. 

 

Luisterend oor  

Soms heeft u of uw sociale omgeving behoefte aan een ‘goed gesprek’ of 

een luisterend oor. Hat kan heel prettig zijn een gesprek aan te gaan met 

iemand die objectief en met een open blik met u meekijkt en u zo nodig van 

advies voorziet.  

 

Moeilijkheden rondom praktische aspecten 

Deze kunnen zich onder meer voordoen op het gebied van huisvesting, ar-

beid en financiën. 

 

 

 



 

Advies en bemiddeling  

Medisch maatschappelijk werkers zijn goed in staat samen met u uw situatie 

door te nemen en daar waar nodig u te adviseren. Als dat nodig is kunnen zij 

in bepaalde situaties ook voor u bemiddelen. 

 

Informatie en voorlichting 

Soms heeft u behoefte aan specifieke informatie of wilt u meer voorlichting 

over een bepaalde situatie. Voor bepaalde groepen patiënten geeft de me-

disch maatschappelijk werker groepsvoorlichting. 

 

Er kunnen veel meer situaties zijn die u graag zou willen bespreken. Neemt 

u gerust contact op. 

Ook uw arts of verpleegkundige kan het medisch maatschappelijk werk voor 

u inschakelen. 

 

 

Contact 
 

U kunt de medisch maatschappelijk werkers op de volgende manier berei-

ken: 

 

• Via de receptie, telefoonnummer 0513 685 685 

• Via het secretariaat (revalidatie) 0513 685 723 
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