
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Introductiebrochure voor 
studenten: 

Patiëntenbegeleiding 
 
 
 
 



 2 

Inhoudsopgave 
 
 
 
 
 
 
 
Onderwerp              bladzijde 
 
 
Voorwoord        3 
 
Voorstelling van de dienst      4  
 
Organogram        5 
 
Verwachtingen        7 
 
Taakomschrijving sociaal werkers     8 
 
Taakomschrijving intercultureel bemiddelaar                              11 
     
Sociaal werk in een acuut ziekenhuis                                           13 
 
    
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
 
Beste student 
 
 
 
 
Als je deze brochure in de hand hebt, wil dit zeggen dat je weldra op stage komt. 
Deze brochure neem je best reeds door, vooraleer je begint aan je ontdekkingstocht. 
Je zal sowieso inwerktijd nodig hebben en krijgen. 
Tijdens deze stageperiode kun je beroep doen op alle medewerkers van onze dienst: vuur je vragen 
maar af! 
Het ganse team heet je heel graag welkom: veel arbeidsvreugde en vooral een aangename en leerrijke 
stage gewenst. 
 
 
Het team van patiëntenbegeleiding 
Ziekenhuis Oost-Limburg 
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Voorstelling van de dienst 

 
 
Binnen de organisatiestructuur van het Ziekenhuis Oost-Limburg, vormt onze dienst een entiteit, 
resorterend onder het verpleegkundig-paramedisch departement, naast, maar in samenwerking met, de 
verscheidene patiëntenprogramma’s. 
 
Bij onze dienst werken  sociaal verpleegkundigen, één maatschappelijk assistente,intercultureel 
bemiddelaars en ook mortuariumassistenten.  Wij zijn er allen voor de opvang van patiënten en/of 
familieleden bij ernstige aandoeningen, ongeval, overlijden of wij bieden hen een luisterend oor.  
Zowel bij opname als tijdens het verblijf in het ziekenhuis, zijn wij er voor de patiënt.  Er wordt naar 
gestreefd om een patiënt op een zo comfortabel mogelijke manier te ontslaan uit het ziekenhuis.  Wij 
allen (lees: verpleegkundigen, artsen, kinesisten, diëtisten,... ) staan in voor een goed ontslag naar huis 
of voor het goed verloop van een geplande transfer naar een andere instelling bijvoorbeeld.  Samen 
met zowel de mantelzorgers als de hulpverleners in de thuiszorg, zijn wij verantwoordelijk voor een 
opperbeste zorg voor de patiënt. 
Ook administratieve aangelegenheden zoals invaliditeitsaanvragen, formulieren betreffende 
beroepsziekten, herstelverblijven,... kunnen wij afhandelen of minstens opstarten.   
Vaak worden patiënten voor specifieke, niet ziekenhuisgebonden zaken doorverwezen naar 
extramurale diensten. 
 
Zoals je wellicht weet, bestaat ons ziekenhuis uit 3 campussen: Campus St-Barbara en campus St-Jan 
en ook het Medisch Centrum André Dumont waar enkel nog raadplegingen gebeuren. 
Aangezien elke patiënt over dezelfde kam dient geschoren te worden, zijn wij dan ook inzetbaar op 
drie verschillende plaatsen.   
Om een goede service te kunnen bieden, werken wij in team.  Dit wil zeggen: is er iemand met verlof 
of onbereikbaar, dan vangt de teamgenoot acute situaties van de betrokken afdelingen op. 
Wij hebben een wachtregeling: via de programmamanagers zijn wij buiten de diensturen oproepbaar 
voor acute en specifieke psychosociale situaties! 
 
In bijlage vind je de indeling van de sociaal werkers per campus. 
 
Een organogram vind je op de volgende bladzijde. 
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Organogram 
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Verwachtingen 

 
Het is de bedoeling dat alle patiënten dezelfde “service” aangeboden krijgen, doch dit is een utopie.  
We kunnen maar helpen bij het herstel van de patiënt indien er interdisciplinaire samenwerking is en 
als de patiënt in staat is of bereid is om mee te werken . 
 
Alvorens aan je stage te beginnen, kan je best al wat informatie verzamelen via de website van het 
ziekenhuis : www.zol.be. Hier vind je  nuttige info zoals de grondplannen van de verschillende 
campussen.  Ook de afdelingsbrochures kunnen hier gedownload worden.  Indien je reeds vooraf weet 
op welke afdelingen je zal stagelopen, kan je je reeds vooraf informeren. 
 
Eens op stage kan je steeds opzoekingen doen via het intranet. Neem ook de competentieprofielen 
door van de sociaal verpleegkundigen en de interculturele bemiddelaars. 
Studenten dragen zelf de verantwoordelijkheid over de noodzakelijke documenten.  Deze zijn terug te 
vinden op www.zol.be/zorgverleners/studenten/verpleging. 
De handhygiëne is dezelfde als deze van de verpleging, dit wil zeggen geen horloge , geen juwelen, 
geen nagellak , kunstnagels maar wel korte verzorgde nagels . 
Draag steeds gepaste kledij , wij dragen eigen kleding en vallen onder de regels van het korte mouwen 
beleid ( mouwen tot aan de ellebogen )  bij contacten met de patiënt . 
 
We kunnen je aanraden om enkele dagen met een geroutineerde medewerker op stap te gaan: volg 
kamerbezoeken en telefoongesprekken; volg de opstelling van een brief; probeer externe diensten op 
te zoeken (eventueel te contacteren) voor betrokken patiënten; zorg voor een goede 
gegevensverzameling, kortom durf te leren en te nuanceren.  Probeer alles beter, of alleszins evengoed 
te doen als je collega ! 
Vanaf de vierde-vijfde dag kun je zelf best initiatief nemen: telefoons beantwoorden, zelf 
kamerbezoeken selecteren en gesprekken aanvatten.  Tracht een dossier op te starten en zelfstandig af 
te handelen vanaf de tweede “inwerkweek”.  Geef elke interventie steeds weer in je verslaggeving, 
zowel schriftelijk als mondeling. 
Laat ruimte voor feedback.   
Probeer alle kansen maximaal te benutten zodat deze stage boeiend en vooral leerrijk is. Vergeet niet 
dat het jouw verantwoordelijkheid is om jouw stagedoelstellingen bekend te maken. 
De stage-uren zijn gelijklopend met de werkuren van de dienst, nl van 8u tot 16u30. 
 
Jij weet nu wat we van jou verwachten.  Het is dezelfde loyaliteit die jij zal genieten. 
Kortom, alles is bespreekbaar…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zol.be/
http://www.zol.be/zorgverleners/studenten/verpleging
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Taakomschrijving sociaal werkers 
 
 
 
Sociaal werk in een ziekenhuis vindt zijn oorsprong in psychosociale problemen bij medische 
diagnosestelling, medische behandeling en/of het resultaat of beëindiging van de behandeling.  Een 
sociaal werker komt in contact met betrokken patiënt of familie op vraag van de patiënt zelf, een 
familielid, geneesheer, (hoofd)verpleegkundige, sociaal werker (extramuraal),... .   
Sommige problemen zijn niet rechtstreeks verbonden aan de ziekenhuisopname. 
 
Wat verwacht men nu eigenlijk van een sociaal werker in een algemeen ziekenhuis? 
 
Een sociaal werker in een acuut ziekenhuis behoort volgende taken naar behoren en met de juiste dosis 
tact te vervullen, indien nodig in samenwerking met een intercultureel bemiddelaar : 
 
bij opname 
- acute situaties op spoed ondervangen  → crisisopvang van patiënt en familie; psychosociale steun   
                                                                     bieden bij een ongeval, familie verwittigen,… 
                 → hulp en begeleiding bij een overlijden                                                                                                 
- zorgen voor opvang van achtergebleven kinderen of  zieke familieleden thuis, soms zelfs huisdieren. 
- emotionele opvang tgv een operatieve ingreep die gaat plaatsvinden 
- eventueel zorgen voor (zuiver) linnen 
 
tijdens verblijf 
- opvang en informatie verstrekken ter ondersteuning van patiënt en familie bij ziekte, handicap,... (na    
   levensbedreigende en/of verminkende operatieve ingrepen en/of behandelingen,... ) 
- informatie geven aan patiënt en familie over mogelijke voorzieningen en rechtenonderzoek → start    
  aanvragen met betrekking tot sociale voordelen en tegemoetkomingen en/of doorverwijzen naar de    
  juiste instanties 
- patiëntenbesprekingen op de verpleegafdeling volgen om zodanig eventuele sociale problemen te   
  detecteren over de patiënt in te en zelf informatie winnen 
- doorverwijzen naar een andere instelling, instantie,... bij problemen, andere dan voortspruitend uit   
  de ziekenhuisopname 
- werken in teamverband, rekening houdend met elkaar → interventies bij verlof van teamgenoot 
- pensioen en/of andere in bewaring nemen 
- samenwerken met pastorale dienst, psychologen, palliatief supportteam, borstverpleegkundige,  
  liaisonfuncties,…  
- begeleiding en hulp (praktische regelingen) bij overlijden van een patiënt 
 
bij ontslag 
- in samenspraak met andere gezondheidswerkers, zorgen voor de ontslagregeling van de betrokken   
  patiënt 
  → hulp bieden bij de organisatie van de mantelzorg 
  → informatie geven over de mogelijkheden in de thuisgezondheidszorg (diensten,     
       zorgbemiddelaar,...) 
  → informatie over andere instellingen, rustoorden,...  
  → hulpmiddelen en hulpverlenende instanties inschakelen 
  → veel aandacht gaat uit naar het casemanagementsprincipe, waarbij de contacten met de thuiszorg  
        van groot belang zijn 
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andere  
- regeling vervoer 
- regeling tolk 
- informatie verstrekken over de financiële regeling van een ziekenhuisverblijf 
- opvang (van patiënten, familie, kennissen) organiseren bij rampen (intern/extern) 
- informatie opzoeken met behulp van boeken, naslagwerken, sociale kaarten, computer,... 
- prioriteiten stellen 
- mekaar ondersteunen 
- van elke patiënt een sociaal dossier opstellen, en bijvullen. 
- permanent bijscholen 
- stagiaires begeleiden 
- sociale kaart bijhouden 
- procedures opstellen en onderhouden 
- positief staan ten aanzien van budgetbeperkende maatregelen 
- helpen aan de goede uitbouw van het ziekenhuis; deelnemen aan overleg, een gezonde spirit naar    
  buiten dragen 
- klachten opvangen en betrokkenen doorverwijzen indien nodig 
- verwijzen naar de juiste dienst betreffende “schadegevallen” (prothesen van patiënt), ongevallen,... 
- opvang van thuislozen (voorzien in de onmiddellijk levensnoodzakelijke behoeften) 
- ambulante en externe probleemmeldingen ondervangen → directe problemen opvangen 
                     → doorverwijzen naar extramurale diensten 
 
 
Elke verpleegafdeling heeft daarnaast ook nog een specifieke pathologie waardoor een aantal taken 
meer aan bod komen dan anderen. Een aantal voorbeelden, kunnen zijn: 
 
*Geheugenraadpleging: 
  -afname MMSE (jaarlijks) 
  -herbekijken van de thuissittuatie 
  -bij nieuwe patiënten: ook afname KATZ en IADL 
 
*Geriatrisch dagziekenhuis: 
  -afname KATZ en IADL 
  -thuissituatie bekijken 
 
*dialyseafdeling :  
  - administratieve hulp (rechtenonderzoek,... ) 
  - vervoerregeling (taxi, ziekenwagen,... ) 
  - deelname aan vzw nierpatiënten    
  - regeling dialyse in het buitenland (vakantie,... ) 

- opvolgen van de patiënten bij thuisdialyse 
 

*geriatrische patiënten : 
  - gesprekken organiseren met patiënten, familie en behandelend geriater 
  - informatieverstrekking (rustoorden,.... ) 
  - ontslagregeling → organisatie thuiszorg 
      → instelling 

- ontslagmanagemement; deelnemen aan de begeleidingscommissies 
- participatie aan de WOP-Commissie 
 

*intensieve zorgenafdeling : 
  - crisisopvang familie 
                         - ondersteunen bij gesprekken rond orgaandonatie    
  - psychosociale begeleiding familie en patiënt gedurende het ganse verblijf op de 
                afdeling 
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  - informatieverstrekking → verdere behandelingsmogelijkheden en voorzieningen 
                 → financiële zaken 
                 → verzekeringsmodaliteiten 

- voorbereiding patiënt en familie op transfer naar andere “gewone” afdeling  
- opvolgen multidisciplinair team           
 
- aanvragen van bewindvoering als de patiënt tijdelijk of blijvend niet in staat is om 

zijn belangen te behartigen 
 

*oncologische aandoeningen : 
  - psychosociale begeleiding van patiënt en familie 
  - informatieverstrekking : → eventuele lichamelijke gevolgen bij behandeling    
                                                                        (chemo- radiotherapie,... ) 
        → rechten(onderzoek) 
  - hulp bij administratieve aangelegenheden : kankerfondsaanvragen,  

  tussenkomst vervoersonkosten en haar-en borstprothesen   
- praktische maatregelen bij ontslag 

  - inschakeling zelfhulpgroep (voornamelijk bij borstcarcinomen) 
                         - overleg met de vrijwilligers van de Vlaamse Liga tegen Kanker 

- ontslagmanagement 
- samenwerken met de borstverpleegkundige 
 

*stoma”patiënten”  : 
  - psychologische voorbereiding op ingreep (informatie en emotionele verwerking) 
  - psychosociale ondersteuning van patiënt en familie (mbt aanpassing levenssituatie) 
  - informatieverstrekking met betrekking tot stomadrager zijn en stomamateriaal 
  - praktische hulp bij ontslag → bandagisten inschakelen, regeling terugbetaling  
    mutualiteit, inschakeling thuisverpleegkundige en contact huisarts, info  
    stomavereniging,...  
                          - regelen sondevoeding      

 - ontslagmanagement 
 
*cardiologie: 
  - cardiale revalidatie 
*moeder- en kindzorg : 
  - verwijzing en inschakeling instanties voor kraamhulp of hulp tijdens zwangerschap 
  - contacten of doorverwijzing naar kinderopvangcentra 
  - contacten vertrouwensartsencentra 
  - regelingen met betrekking tot adoptie, pleegouderschap,... 
  - opvang van betrokkenen bij mishandeling (kinderen, vrouwen) 
  - psychosociale opvang en informatie bij doodgeboorte  
  - ondersteuning aan de ouders bij geboorte van een gehandicapt kind  
   → verwijzing en/of inschakeling van thuisbegeleidingsdienst 
   → contacten met kinderbijslagfonds 
  - informatie omtrent geboorte : documenten, voorzieningen, tegemoetkomingen,... 
  - samenwerking met Kind en Gezin 
  - afspraken en informatie mbt. wiegendoodregistraties 
 
*revalidatie: 
                         - aanvragen invaliditeit 
                         - advies rond hulpmiddelen en aanpassingen 

 - opstellen van een dossiers Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap, 
PAB-dossier 

                         - sociale en fiscale regelingen             
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Taakomschrijving intercultureel bemiddelaars 
 
 
 
Aangezien onze provincie een fors percentage allochtone inwoners telt, zijn er voor vier specifieke 
doelgroepen (patiënten van Italiaanse, Turkse, Marokkaanse en Spaanse origine) intercultureel 
bemiddelaars in dienst1.  De taak van de bemiddelaars bestaat er voornamelijk in om op een gepaste 
wijze informatie van ziekenhuismedewerker naar patiënt en omgekeerd over te brengen.  Dit betekent 
dat men ook letterlijk gaat tolken.  Daarnaast wordt de hulp van de intercultureel bemiddelaar 
ingeroepen bij “cultuurverschillen”.  De patiënt wordt voorgelicht over zijn gezondheid (voorlichting) 
en de hulpverlener kan informatie krijgen over het waarom van bepaalde gebruiken (vorming).  Soms 
dient er effectief bemiddeld te worden en af en toe zullen de bemiddelaars ook aan pleitbezorging 
doen. 
 
 
Voor andere culturele doelgroepen wordt voornamelijk een beroep gedaan op externe tolken.  
Nochtans worden wekelijks ook collega-ZOL medewerkers ingeschakeld voor taalbijstand. 
 
 
Wat verwacht men nu van een intercultureel bemiddelaar in een algemeen ziekenhuis? 
 
Bij opname : hulpverlening bij opname van allochtonen en hun familie met psychosociale en culturele 
problemen hetzij individueel, hetzij in samenwerking met sociaal werk. 
 
Tijdens het verblijf : 
 -detectie, begeleiding en opvolging van culturele problemen  
 -begeleiding bij psychosociale problemen zoals beleving van het ziek-zijn, verwerking van   
              een  handicap, familiale problematiek, rouwproces,… 
 -ondersteuning van de sociaal verpleegkundige met betrekking tot de samenwerking met   
              externe diensten zoals : Kind en Gezin, Diensten voor vreemdelingen, OCMW’s,   
              huisartsen,sociaal werk, sociale huisvesting, mantelzorg, zelfhulpgroepen,… 
 -ondersteuning van de hulpverlener naar het oplossen van problemen van   
              materiële aard bij allochtonen: huisvesting, diëtiek, gezinshulp, thuisverpleging,  
              hulpmiddelen, begrafenis,.. 
 -bijstaan bij administratieve/financiële problemen 
 
Bij ontslag: samenwerken en ondersteunen van de sociaal verpleegkundige betreffende : 
 -praktische regelingen 
 -de organisatie van de mantelzorg 
 -het leggen van contacten met de betrokken etnische gemeenschap 
 -de regeling van de afbetaling van het ziekenhuisverblijf 
 -de aanzet tot organisatie en regeling van eventuele nazorg 
 
 
 

                                                           
1 18,5 % van alle opgenomen patiënten heeft geen Belgische nationaliteit.  In deze 18,5 % zijn echter de tot Belg 
genaturaliseerde patiënten die van allochtone origine zijn niet opgenomen.  De inschakeling voor bemiddelaars 
dient dus gezien te worden voor een grotere groep dan dit op het eerste zicht lijkt.  Hierbij dienen we tevens te 
vermelden dat een ontslagdossier voor een Nederlandse patiënt, vaak omslachtiger is dan dit voor een andere 
patiënt het geval is, omwille van de ziekteverzekering in Nederland en het ontbreken van een goed uitgebouwde 
thuiszorg aldaar.  Ongeveer 4% van alle opgenomen patiënten is Nederlander. 
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Daarnaast ook: 
- rondleidingen geven in het Ziekenhuis en dit aan anderstalige groepen, nieuwkomers en studenten    
  interculturele bemiddeling 
- deelname aan een overlegcomité met de culturele gemeenschappen; 
- medewerking aan de rampenprocedure 
- medewerking aan bijscholing en vorming mbt. multiculturele aspecten 
- actieve rol bij klachtenperceptie zowel tav. de patiënt en zijn familie als de ziekenhuismedewerker 
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Mocht je nog niet overtuigd zijn over de noodzaak of de draagwijdte van sociaal werk in een acuut 
ziekenhuis, dan kun je hieronder nog eens rustig mijmeren bij enkele sociale situaties die wij kunnen 
tegenkomen.  Veel bezinningsgenot  
Sociaal werk in een acuut ziekenhuis 
 
Meestal worden sociale “problemen” bij de patiënten gedetecteerd door de verpleegkundigen van de 
afdeling of dienst waar de patiënten verzorgd en/of behandeld worden.  Regelmatig wordt een 
hulpvraag gesteld door de behandelend geneesheer of door de familie of door de patiënt zelf.  Af en 
toe wordt onze hulp ingeroepen door een externe hulpverlener. 
 
Aangezien de opnameduur in een acuut ziekenhuis steeds korter wordt, bestaat onze taak voornamelijk 
uit eerste opvang van problemen en daarna vooral doorverwijzing  van betrokkenen.  Uit de sociaal 
verpleegkundige anamnese die bij de patiënt en/of familie wordt afgenomen moet blijken of ontslag 
naar de thuissituatie nog mogelijk is of niet. 
Vaak lukt ontslag naar de thuissituatie nog wel met enkel wat ondersteuning door externe diensten.  
Indien hulp vanuit een externe organisatie of dienst noodzakelijk is, kan er uiteraard reeds door onze 
dienst een eerste afspraak worden gemaakt, doch het is de bedoeling om de patiënt (en/of zijn familie) 
zelf zo veel mogelijk contacten te laten leggen (als zij daar dus zelf toe in staat zijn). Het volstaat vaak 
al een thuisverpleegkundige in te schakelen, hulpmiddelen te ontlenen, warme maaltijden te voorzien, 
gezinshulp regelen, ziekenoppas,… 
Het regelen van een herstelkuur of opname in een kortverblijf kan ook helpen om de mantelzorgers 
even te ontlasten waarna ze de opvang van de patiënt in de thuissituatie weer voldoende aankunnen. 
Soms is een ontslag naar huis echt niet meer haalbaar en moet er over plaatsingsmogelijkheden (voor 
bejaarden, kinderen,  comateuze,... ) gepraat worden.  Dit zijn vaak moeilijke gesprekken, want 
spreken over “een plaatsing” is voor de betrokkenen (patiënt én familie) vaak een emotioneel grote 
stap. En kan soms drastische, financiële gevolgen hebben. 
Mensen kunnen na ontslag uit het ziekenhuis ook geconfronteerd worden met een “veranderde 
lichamelijke situatie”.Het  is belangrijk dat men hierop voorbereid is.  Denken we maar aan mensen 
die met buikpijn naar het ziekenhuis komen en met een stoma weer naar huis gaan,  
patiënten na een borstamputatie… .  Het aanbrengen van de juiste hulpmiddelen thuis kan al heel wat 
ergernissen voorkomen en laat mensen toe in hun eigen milieu te herstellen. 
Ook voor revaliderende patiënten (t.g.v. CVA, ongeval,... ) moet er aandacht zijn voor het 
verwerkingsproces en kunnen wij helpen door “er te zijn” voor de patiënt en zijn/haar familie.  Ook 
hier kan doorverwijzing noodzakelijk zijn (vb. revalidatiecentrum).  Hulp bij administratieve 
aangelegenheden is soms ook wenselijk.  De administratieve mallemolen van formulieren, attesten,... 
is zodanig groot dat voor elke patiënt, specifiek dient te worden uitgezocht van welke voordelen hij/zij 
zou kunnen genieten (vb.tussenkomst in protheses, rolstoelloket,…).  We kunnen tevens patiënt en 
familie inlichten over het bestaan van zelfhulpgroepen (vb. Boratie bij borstoperaties) en verdere 
behandelingsmogelijkheden (alhoewel, is dit niet de taak van de behandelend geneesheer ?). 
 
Maar het eigenlijke sociaal werk ligt mijns inziens bij de opvang van patiënten en familie in acute 
situaties (vb. overlijden, zwaar ongeval,... ) en de begeleiding van chronisch zieken, die regelmatig 
in het ziekenhuis worden opgenomen (vb. kankerpatiënten, longpatiënten,... ). 
Indien een familielid onverwacht overlijdt, betekent dit een serieuze kaakslag voor de omgeving van 
die patiënt.  Het is belangrijk dat er iemand (sociaal werker) is waar men “het hele verhaal” (soms 
levensgeschiedenis) aan kan vertellen of waarbij men terecht kan met praktische vragen (vb. 
begrafenis).  Denken we hierbij ook aan doodgeboorten en de wens van ouders om hun foetus (-26 
weken) te laten begraven. Correcte informatie is hier zeker belangrijk om ouders de juiste keuze te 
laten maken . 
Ook voor mensen waar zware ingrepen te verwachten zijn (vb. een kind dat een hersenoperatie dient te 
ondergaan) is het wenselijk dat er een goede voorbereiding plaatsvindt.  In eerste instantie dient deze 
voorbereiding op de betreffende afdeling te gebeuren, maar soms zijn er ook vragen (weliswaar 
minder belangrijk dan de gebeurtenis zelf) die beantwoord dienen te worden (vb. verzekering).  Voor 
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nierdialysepatiënten denken we voornamelijk aan informatie en het in orde stellen van allerhande 
“papieren”.    Voor anderen geldt dan weer dat zij best worden ingelicht over bestaande voorzieningen.   
Thuis dienen er vaak ook, reeds bij opname van de patiënt, regelingen getroffen te worden zoals 
opvang van kinderen, hulpbehoevende partner of ouders, huisdieren,….  Denken we hier bijvoorbeeld 
aan een moeder (opgenomen voor een dringende ingreep) die echtgenoot, drie kinderen en een 
hulpbehoevende schoonmoeder achterlaat. 
Niet iedereen is in staat om voor eigen vervoer in te staan; dit kan dan ook weer geregeld worden via 
onze dienst. 
 
Omdat er in ons ziekenhuis nogal wat migranten behandeld worden, is het soms noodzakelijk dat een 
intercultureel bemiddelaar wordt ingeschakeld.  Vaak is er een taalprobleem, maar zijn de culturele 
verschillen al een obstakel op zich: wat mag de patiënt eten, maar wat brengt de familie nog mee? 
Men komt naar het ziekenhuis voor een pijnbehandeling, maar men begrijpt niet dat de inspuiting ook 
pijn kan doen.  Dan is er nog het fenomeen van huwelijk en migratie en buitenlandse verzekeringen en 
racisme en,…. . 
 
Indien patiënten problemen hebben met verzekerbaarheid, is er in eerste instantie de dienst 
“ziekenfondsadministratie” van het ziekenhuis.  Het is de bedoeling dat de patiënt (of een familielid) 
naar de bevoegde diensten stapt om zijn ziekteverzekering in orde te brengen.  De nodige informatie 
hieromtrent kan door een sociaal werker van onze dienst aan de patiënt worden meegedeeld.  Als er 
sprake is van “onvoldoende bestaansmiddelen”, zal er een doorverwijzing plaatsvinden en zullen de 
nodige stukken i.v.m. “onderstandwoonst” worden opgemaakt.   
Er kan tevens geholpen worden om patiënten van linnen en kleding te voorzien.  Al te vaak blijven 
kledingstukken (verloren, vergeten) van patiënten in het ziekenhuis achter.  Indien de eigenaars van de 
kledij kunnen worden achterhaald, kan alles worden terugbezorgd, zoniet kunnen behoeftige worden 
geholpen (nadat alles eerst wordt gewassen).  Dit gebeurt ook voor wat de hulp aan verwaarloosden 
betreft; we voorzien dezen van de elementaire hygiënische behoeften en zullen doorverwijzen.    Ook 
voor verslaafden en daklozen nemen we hetzelfde standpunt in. 
 
Het ondervangen van klachten hoort ook tot de taken van de sociaal werkers in een acuut ziekenhuis.  
Vaak is een klacht terecht, doch kan deze geminimaliseerd worden eens betrokkene weet waar hij/zij 
aan toe is.  We hebben trouwens steeds te maken met iemand die moreel of fysisch geschonden wordt 
(door ingreep of de opname zelf of... ).  Hier is het begrijpelijk dat niet iedereen alles “ zomaar” laat 
gebeuren.  Na een openhartig gesprek worden de meeste klachten herleid tot een “ongemak” of is er 
zelfs van een klacht, als dusdanig, geen sprake meer. 
 
Vaak hebben wij, na een intakegesprek, enkel een doorverwijzende rol; bij relationele  
problemen of zaken van juridische aard stopt onze hulp na het “luistergesprek”. 
 
Patiënt móeten zijn in het ziekenhuis is niet eenvoudig.  Het ziekenhuis, met zijn beschermende sfeer, 
valt weg eens de patiënt terug thuis is.  Het ziekenhuisverblijf stelt ook zo zijn verplichtingen aan de 
patiënt.   Zonder te spreken over de diagnose, die de patiënt te horen krijgt, durven wij stellen dat een 
ziekenhuisopname enorm veel consequenties heeft. Ziek zijn heeft immers ook een aantal financiële 
gevolgen, en voor sommige mensen is een afbetalingsplan voor de ziekenhuisfactuur, zonder 
schaamtegevoel al een belangrijke regeling op zich. 
Voor sommige patiënten moeten we echter helemaal niets doen maar volstaat het dat ze over onze 
contactgegevens beschikken indien er zich toch onverwachte problemen zouden voordoen. 
 
Tot besluit kunnen we stellen dat wij althans proberen voor een aantal patiënten, de “ongemakken” die 
voortspruiten uit een ziekenhuisopname, te minimaliseren of alleszins te helpen dragen.  Het is de 
bedoeling dat de patiënt door onze multidisciplinaire samenwerking, met een geholpen gevoel 
ontslagen kan worden uit het ziekenhuis.  
 
Vragen en suggesties: Patricia Vrancken, diensthoofd, tel. 089-32 16 51. 
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