SOCIALE DIENST

ALGEMEEN

DOEL

Een ziekenhuisopname is een ingrijpende
gebeurtenis, die kan gepaard gaan met
problemen
van
sociale,
financiële,
administratieve en emotionele aard. Iedereen
heeft tijd nodig om dit te verwerken.

Wij staan graag ter beschikking van u en uw
familieleden om inlichtingen te verstrekken of
hulp te bieden bij moeilijkheden die zich
kunnen voordoen voorbeeld bij:

Samen met de behandelende arts en de
andere ziekenhuiswerkers, staat de sociale
dienst in voor de ondersteuning van patiënt en
zijn omgeving.
De maatschappelijk werker vervult een
brugfunctie tussen de ziekenhuiswereld, de
patiënt, zijn familie en zijn omgeving.



Relationele problemen



Financiële problemen



Emotionele bijstand



Gezin- en werksituatie



Uw mutualiteit, ziektevergoeding,
pensioen, adreswijziging e.d.



Onderzoek naar recht op sociale
uitkeringen



Uw terugkeer naar huis



Familie- en/of bejaardenhulp



Plaatsing in een home



of gewoon om eens te praten over uw
angsten en onzekerheden

We zijn er om naar uw zorgen te luisteren en
samen met u naar de meest haalbare
oplossing te zoeken.
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Deze taken kunnen we slechts vervullen
indien we nauw samenwerken met artsen,
verpleegkundigen, administratie, kortom
met alle ziekenhuisdiensten.
Ook extern wordt er samengewerkt met
instellingen uit de regio, officiële instanties,
enz.

VISIE

BEREIKBAARHEID

In heel ons werk laten we ons inspireren
vanuit de opdrachtverklaring van het
algemeen ziekenhuis waarbinnen volgende
waarden voor ons zeer belangrijk zijn:

U bent steeds welkom op de sociale dienst
iedere werkdag tussen 8u30 en 17u. Deze
dienstverlening is volledig kosteloos. U kunt er
terecht met al uw vragen en u kunt vrijblijvend
inlichtingen inwinnen. Aarzel niet om ons te
contacteren. Ons kantoor bevindt zich op de
1ste verdieping – bureel 13



Ontwikkelingsgericht



Zorgzaamheid



Respect



Vriendelijkheid



Deskundigheid



Doelgerichtheid

De Meyer Hilde
De Craemer Lieve
Spileers Christa
Vandenbroucke Julie
Vandermaelen Pascale
Vergucht Sophie
Van Hessche Jelle

055/23 39 18
055/23 30 19
055/23 37 95
055/23 34 44
055/23 35 70
055/23 35 96
055/23 66 52

Fax

055/23 37 81

