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VISIE OP ZORG : HEEL DE MENS  

Patiënt :  
Wie is de mens achter de patiënt 

Plaats :  
Het ziekenhuis ?  

Probleem :  
Wat is het probleem volgens de patiënt en wat draagt de omgeving als probleem aan  ? 

Proces :   
Hoe gaat de patiënt om met gezondheidsverlies, ziekenhuisopname, behandeling ? 

 



POSITIE VAN HET MMW IN HET AZM 

 

Ingebouwd in patiëntenzorgbeleid 

Aandachtsgebieden 

NVMW Movisie  

Geheimhoudingsplicht 

Spanningsveld patiëntsysteem / medici  



HULPVERLENING MMW 

De hulpverlening is methodisch, 

systematisch, kortdurend en resultaatgericht 

 

Methodieken (eclectisch –integratief) 

Kerntaken 

Draagkracht – draaglast 

Multidisciplinair  



KERNTAKEN VOLGENS HET BEROEPSPROFIEL  
MAATSCHAPPELIJK WERK : 

 
1.  Psychosociale hulpverlening 
2.   Concrete en informatieve hulpverlening 
3.   Onderzoek en rapportage 

4.   Signalering, belangenbehartiging, preventie 
5.   Werken met vrijwilligers 
6.   Werken met sociale netwerken  
 



DRAAGLAST:  
ALLE GEBEURTENISSEN EN OMSTANDIGHEDEN 
DIE EEN BELASTING VORMEN IN UW LEVEN  vermogen om u aan deze omstandig-

heden aan te passen 

Draagkracht: 



DRAAGLASTMETING 
 
 

Stressverhaal 
Life-events:  
    stressoren zoals verlies & trauma 
Overgangs-stressoren: 
o.a. geboorte / puberteit / uit huis gaan / 
veroudering / overlijden 
Incidentele stressoren: 
o.a. kinderloosheid / abortus / acute 
ziekte /  behandeling 
Chronische stressoren: 
conflicten / reorganisatie / ouderschap / 
scheiding 



DRAAGKRACHTMETING  
Fysieke conditie/veerkracht 
 
Coping:  

hoe adequaat gaat patiënt om met….         
 
emotie / problemen / existentie / informatie / 

materiële zaken / lichaamssignalen / 
sociale vaardigheden / expressie / 
trauma / afscheid 

	




UIT BALANS …. 

Waar mogelijk: 
versterken 

Waar mogelijk: 
verlichten 

Draagkracht 
      

Draaglast 
 



Praktisch 

Emotioneel 

Medicatie 
Spiritueel 

Seksualiteit 

Maatschappelijk werker 
Psycholoog 
Psychiater 
Geestelijk verzorger 



Hoe verloopt een gesprek bij 
maatschappelijk werk? 

l  Inventariseren 
l  Wat zijn de gevolgen voor u? 

(lichamelijk, psychisch en 
sociaal gebied) 

l  Hoe ervaart u dat? 
l  Hoe bent u er tot nu toe mee 

omgegaan? 

l  Wat is het probleem 
l  Wat is de hulpvraag of vragen? 
l  Plan van aanpak. 
l  Draaglast/draagkracht 



Plan van aanpak kan bestaan uit: 

l  Ondersteunende begeleiding 
l  SOP (spuien, ordenen, plan 

maken) 
l  Psycho-educatie/ 

informatiepraktische zaken 
meeregelen 

l  Omgaan met stress/angst 
l  Zoeken naar andere 

uitdrukkingsvormen 

l  Gesprekken samen met 
partner / ouders en/of 
kinderen  

l  Voorbereiden/oefenen van 
gesprekken 

l  Meegaan naar andere 
hulpverleners 

l  Huisbezoek 



DUS:  
HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK 

Helpt stress verminderen en daarmee: 
De kans op gezondheidsschade reduceren. 
Het herstel van al aanwezige gezondheidsklachten  versnellen. 
De kans op heropname verkleinen. 
De opnameduur verkorten. 
Welzijn van de patiënt vergroten. 

	




Bedankt voor jullie aandacht  
 

 


