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Medisch 
Maatschappelijk Werk
Op afdeling Kind en Jeugd

Herkent u dit?

 “Wat een spanning al die tijd. Nu gaat het wat beter met ons kind, terwijl het met mij 
minder gaat…”

“Mijn man/vrouw is niet zo’n prater… Ik wil wel graag vertellen hoe ik het allemaal 
beleefd heb.  Het lijkt wel of het nu tussen ons ook minder goed gaat …”

“Iedereen zegt als je m’n hulp nodig hebt, dan bel je maar hoor, maar ik vind het zo 
moeilijk om te vragen….”

“Nu ons kind weer in Apeldoorn terug is, vindt mijn werkgever dat ik weer volop aan 
het werk kan, hij heeft waarschijnlijk geen idee hoe ik me voel ...”

“Ons kind heeft lang in de couveuse gelegen. Op de afdeling ging de verzorging me best 
goed af, maar nu ze thuis is lijkt het allemaal veel moeilijker…”

“Ons kind huilt zoveel. Het consultatiebureau zegt rust, reinheid en regelmaat, ik doe 
mijn uiterste best maar ik ben aan het eind van mijn latijn… ”

Inhoud van het Medisch Maatschappelijk Werk
De medisch maatschappelijk werker is inzetbaar op afdelingen Neonatologie en Kind en 
Jeugd, en begeleidt ouders van wie het kind opgenomen is door ziekte, prematuriteit (te 
vroeg geboren), huilproblemen, onrust en andere problemen. Ook in de thuissituatie 
kunnen problemen zijn die niet bevorderlijk zijn voor de genezing of de ontwikkeling van 
uw kind. De begeleiding, die zowel klinisch als poliklinisch kan zijn, richt zich niet op 
medische, maar op praktische en emotionele aspecten.
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Wat kunt u verwachten?
• Begeleiding en ondersteuning aan ouders van premature- en/of dysmature baby’s, of 

(chronisch) zieke kinderen.
• Gesprekken over de effecten van het ziek zijn van uw kind of zoeken naar praktische 

oplossingen voor de problemen die u tegenkomt.
• Begeleiding na het overlijden van uw kind.
• Orde brengen in de veelheid van problemen waarin u terecht gekomen bent.
• Inschakelen van benodigde en gewenste hulp.

Wanneer hulpverlening in het ziekenhuis ontoereikend blijkt, verwijst het Medisch 
Maatschappelijk Werk u door naar een andere instelling. 
Aan bovenstaande diensten zijn geen kosten verbonden.

Privacy
De inhoud van de gesprekken met de medisch maatschappelijk werker zijn vertrouwelijk. 
Wat van belang is voor uw kind wordt besproken met de betrokken verpleegkundige en 
arts .
Het Medisch Maatschappelijk Werk hanteert de meldcode Huiselijk geweld, Kinder- en 
ouderenmishandeling en middelenmisbruik, waardoor overleg kan plaatsvinden met 
andere disciplines.

Hoe kunt u een afspraak maken?
Via uw arts of de verpleging kunt u een consult aanvragen bij het Medisch 
Maatschappelijk Werk. Er wordt contact met u opgenomen om een afspraak te maken. 
Ook kunt u zelf contact opnemen om een afspraak te maken: 
• Mw. I. Frens-v.d. Peppel, medisch maatschappelijk werker
• maandag, dinsdag, donderdag
• Tel: 06 – 52 35 66 56
• Website: www.gelreziekenhuizen.nl (zoek op medisch maatschappelijk werk)

http://www.gelreziekenhuizen.nl/

