MAATSCHAPPELIJK WERK

Te horen krijgen dat u kanker hebt, geeft een enorme schok, er verandert veel
in uw leven en dat van uw naasten. Niet alleen lichamelijk, maar ook
emotioneel, sociaal en geestelijk krijgt u veel te verwerken. Angst, onzekerheid,
woede en verdriet, allemaal emoties die bij het ziektebeeld horen. Daarnaast
spelen er mogelijk allerlei vragen door uw hoofd, bijvoorbeeld wat betreft uw
werk, kinderen en verdere toekomst.
Praten met anderen kan u helpen antwoorden op uw vragen te vinden. Ook zult
u beter met uw ziekte en de daarbij behorende behandelingen om kunnen gaan,
als u uw vragen en emoties kwijt kunt.
In Instituut Verbeeten kunt u bij de maatschappelijk werker terecht met uw
vragen, gedachten en gevoelens rondom uw ziek-zijn. De maatschappelijk
werker maakt deel uit van de behandeling en de zorg.
Lindsay Benders en Debbie van den Brandt-van Drunen zijn de twee
maatschappelijk werkers in Instituut Verbeeten.
Welke hulp en begeleiding kan de maatschappelijk werker u bieden?
De ondersteuning of begeleiding hangt af van de vragen of problemen die u ons
voorlegt.
Waar kunt u aan denken?
Behulpzaam zijn bij praktische vragen

Wanneer er bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, verpleegkundige hulp of opvang
van de kinderen nodig is. Ook kan het zijn dat u een speciale voorziening in huis
nodig hebt of vragen hebt gericht op werk en financiën.
Ondersteuning

Praten om u over een dieptepunt heen te helpen zodat u de draad weer op kunt
pakken. Dit geldt niet alleen voor u maar ook voor uw naasten. Een gesprek kan
opluchten en weer kracht geven.
Psychosociale begeleiding

Het geven van adviezen en kortdurende psychosociale begeleiding in het
omgaan met de ziekte en de beperkingen die dit met zich mee kan brengen.
Bemiddeling

Bemiddelen bij verwijzing naar andere hulpverlenende instanties.
Kosten
Aan de gesprekken met de maatschappelijk werker zijn geen kosten verbonden.
Duur
Een gesprek met een maatschappelijk werker duurt ongeveer een uur.

Privacy
Uw gegevens behandelen wij vertrouwelijk. De maatschappelijk werker
bespreekt het vooraf met u als zij het nodig vindt anderen (zoals artsen en
laboranten) van uw situatie op de hoogte te stellen.
Contact
U kunt op eigen initiatief of op advies van uw behandelaars een afspraak maken.
Dat kan zowel tijdens als na uw behandeling in Instituut Verbeeten. Een
afspraak maken kan telefonisch of bij de Informatiebalie.
Telefoon: 013-594 77 77.
Email: maatschappelijkwerk@bvi.nl
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