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Steun bij maatschappelijke vragen



Wat is maatschappelijk werk?
Iedereen krijgt dagelijks te maken met kleinere of grote problemen. Vaak 
kunnen we die problemen zelf oplossen, maar soms lukt dat niet. Soms hebben 
we hier hulp bij nodig. Voor vragen en problemen over praktische zaken op 
sociaal vlak kunnen cliënten op de afdeling ouderenpsychiatrie terecht bij de
maatschappelijk werker.

Wat doet de maatschappelijk werker?
De maatschappelijk werker biedt hulp bij praktische problemen door opname 
op de afdeling ouderenpsychiatrie. De maatschappelijk werker helpt, 
ondersteunt of adviseert bij het organiseren van sociale, financiële of juridische 
kwesties. Maatschappelijk werkers moedigen mensen aan in alles wat zij zelf 
kunnen. Ze streven ernaar de zelfstandigheid te bevorderen. Zelfredzaamheid 
staat centraal, maar waar hulp nodig is, bieden zij die.

Onderwerpen waarmee u bij de maatschappelijk werker terecht kunt:
o uw eigen functioneren;
o vragen over regelingen;
o vragen over uitkeringen;
o vragen over wetgeving;
o vragen over financiën;
o problemen met instanties;
o omgang met anderen, zoals uw partner, kinderen, ouders, huisgenoten of  
   buren;
o problemen met de verwerking van een ingrijpende gebeurtenis als overlijden, 

scheiding, ziekte.

Hoe groot of klein uw problemen ook zijn, samen met de maatschappelijk
werker zoekt u naar de beste oplossing voor uw probleem.

Voor wie?
Wanneer u opgenomen bent op de afdeling ouderenpsychiatrie kunt u gebruik 
maken van de diensten van de maatschappelijk werker.

Hoe werkt het?
De maatschappelijk werker komt in eerste instantie langs voor een 
kennismakingsgesprek. In dit gesprek worden leefgebieden als zingeving,
wonen, financiën, sociale relaties, lichamelijke gezondheid, psychische 
gezondheid en activiteiten besproken. Vervolgens wordt uw hulpvraag
geformuleerd en beoordeeld. Na het kennismakingsgesprek gaat de
maatschappelijk werker samen met u aan de slag om uw hulpvragen
op basis van prioriteit op te lossen. Dit gebeurt zoveel mogelijk samen
met uw netwerk en het team van de afdeling ouderenpsychiatrie.

Hoe meldt u zich aan?
U kunt bij de verpleging op de afdeling aangeven gebruik te willen maken 
van de diensten van de maatschappelijk werker. Ook kan het zijn dat de 
maatschappelijk werker rondloopt op de afdeling. In dit geval kunt u de 
maatschappelijk werker aanspreken om uw vraag te stellen, of eventueel een 
afspraak te maken voor een later tijdstip. 

Wat kost het?
Een beroep doen op de maatschappelijk werker is inbegrepen in uw 
behandeling. Hier zijn voor u dus geen extra kosten aan verbonden.

Heeft u vragen?
U kunt contact opnemen met de maatschappelijk werker via het secretariaat 
van Emergis ouderenpsychiatrie, telefoon 0113 26 74 30.

De huidige samenleving - ‘de participatiemaatschappij’ - eist
behoorlijk wat vaardigheden van mensen. Voor redelijk wat 
mensen zonder enige beperking is het al moeilijk om een 
weg te vinden in de wirwar van regelingen en de nog steeds 
voortdurende bureaucratie bij veel instanties. Vaak kunnen we
die problemen zelf oplossen, maar soms lukt dat niet. Soms 
hebben we hier hulp bij nodig. Voor vragen en problemen 
over praktische zaken op sociaal vlak kunt u terecht bij de 
maatschappelijk werker op de afdeling ouderenpsychiatrie.


