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1. Voorstelling Sociale Dienst 

 

 

 

Een ziekenhuisopname brengt 

vele vragen met zich mee voor 

de patiënt en zijn naaste 

betrokkenen. De Sociale 

Dienst kan hierop inspelen. 

Ze luisteren naar vragen en 

problemen op administratief, 

financieel, emotioneel en 

relationeel vlak. Samen met 

de patiënt zoeken ze naar een 

oplossing, elke sociaal werker 

in zijn eigen vakdomein. 

 

 

 

 

Patiënt en familie kan bij de sociale dienst terecht voor o.a.: 

- Psychosociale begeleiding 

- Ondersteunende en probleemoplossende gesprekken 

- Info over terugkeer naar huis 

- Opvang van familieleden 

- Hulp rond thuiszorgdiensten 

- Plaatsing in thuis vervangende organisaties 

- Advies en doorverwijzing 

- Aanvragen van tegemoetkomingen 

- … 
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2. Wie Doet Wat? 

Hieronder vindt u kort weer voor welke diensten de maatschappelijke assistenten van de Sociale 

Dienst precies verantwoordelijk zijn. Per kader vindt u ‘de tandemfunctie’ terug; telkens werken 2 

collega’s nauw samen naar vervanging toe. Concreet betekent dit dat de ene collega de andere 

steeds zal vervangen tijdens vakantiedagen, ziekte, etc. Op die manier kan een grotere continuïteit 

van ons werk verzekerd worden.  

 

Vandekerckhove Caroline (09/364.83.39)  

- Coördinatiefunctie 

 

Stautemas Bernadette (09/364.83.24) 

- Heelkunde  

- Pediatrie 

Janssens Kathleen (09/364.83.35)  

- Oncologisch dagziekenhuis  

- Materniteit 

 

De Backer Hildegard (09/364.83.83)  

- Cardiologie  

- Hartrevalidatie  

- Orthopedie  

- Medium Care (cardiologische patiënten) 

Van Der Stichelen Cassandra (09/364.88.60)  

- Revalidatie-afdeling  

- Interne Afdeling   

- Pijnkliniek 

 

Lannoy Peggy (09/364.83.86) 

- Chronische geriatrie  

- Geriatrisch dagziekenhuis 

Van Cauwenberge Marieke (09/364.83.74)  

- Acute geriatrie   

- Geriatrisch dagziekenhuis  

- Neurologie  

- Medium Care (neurologische patiënten) 
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3. Met Wie Werken Wij Samen? 

3.1. Intern 

Om de patiënt en diens omgeving zo goed mogelijk te begeleiden, werken de leden van de sociale 

dienst nauw samen met verschillende disciplines binnen het ziekenhuis. Artsen en (hoofd) 

verpleegkundigen geven ons de informatie die nodig is om adequaat en concreet in te spelen op de 

specifieke noden van de patiënt. Daarnaast is een nauwe samenwerking met kinesisten, 

ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en psychologen verreist om een uitgebreid, maar 

nauwkeurig beeld te kunnen vormen van de patiënt en diens potentiële problemen. Door deze 

multidisciplinaire samenwerking kunnen wij zorg op maat aanbieden. 

3.2. Extern 

Wij werken niet alleen nauw samen met verschillende disciplines binnen het ziekenhuis, maar ook 

met een aantal van organisaties buiten de muren van het ziekenhuis. We hebben op regelmatige 

basis contact met thuisverplegingsdiensten, om het ontslag zo goed mogelijk voor te bereiden. 

Verder heeft de Sociale Dienst regelmatig contact met Familiehulp, Familiezorg, aangeboden 

diensten van mutualiteiten, etc., die specifieke diensten aan huis aanbieden. De Sociale Dienst tracht 

deze hulp zo optimaal mogelijk te organiseren.  

Daarnaast zijn er verschillende rusthuizen, kortverblijven en herstelverblijven in de buurt waar 

patiënten regelmatig nood aan hebben. De Sociale Dienst kent een nauw contact met de sociale 

diensten van deze instanties. Door een correcte uitwisseling van informatie kan een gepaste 

oplossing gezocht worden indien een patiënt na diens verblijf in het ziekenhuis niet (onmiddellijk) 

terug naar huis kan keren. 

Tenslotte doet de Sociale Dienst regelmatig beroep op Mutas, een dienst die niet-dringend 

ziekenvervoer organiseert voor leden van ziekenfondsen en OCMW’s naar ziekenhuizen, 

behandelcentra of andere. 

4. Veel Gebruikte Papieren en Formulieren 

4.1. De Patiënten-lijst 

Op iedere dienst wordt er gebruik gemaakt van een patiënten-lijst. Op deze lijst kan men extra 

informatie van de patiënt terugvinden zoals de volledige naam, geboortedatum, opnamedatum, 

behandelende arts, etc. Daarnaast biedt het een korte samenvatting van de opgenomen patiënten, 

wat het werk van de maatschappelijk assistent iets gemakkelijker maakt.  

4.2. Katz-Schaal 

Met deze evaluatieschaal wordt dagelijks gewerkt. Het is een vereiste tijdens het aanvragen van 

rusthuizen, kortverblijven en herstelverblijven, want het biedt een nauwkeurig beeld van de 

afhankelijkheidsgraad van de patiënt. De Katz-schaal bestaat uit een vragenlijst waarmee de 

capaciteiten van een patiënt in 6 domeinen van het dagelijks leven worden geëvalueerd: (1) zich 

wassen, (2) zich kleden, (3) transfer en verplaatsingen, (4) toiletbezoek, (5) continentie, en (6) eten. 
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Voor elk domein varieert het antwoord tussen 4 scores, gaande van ‘geen behoefte aan enige hulp’ 

tot ‘behoefte aan volledige hulp’.  

Deze evaluatieschaal wordt ingevuld door verpleging of ergotherapeuten binnen het ziekenhuis. 

Nadien kan de Sociale Dienst via deze schaal de nodige aanvragen doen voor plaatsing binnen een 

thuis-vervangende omgeving. 

4.3. MMSE 

De Mini–Mental State Examination, afgekort MMSE, is een veelgebruikt screeningsinstrument 

waarmee een globale indruk van het cognitief functioneren van oudere opgenomen patiënten kan 

worden opgemaakt, dit aan de hand van een aantal vragen. Deze vragenlijst wordt afgenomen door 

een psycholoog en/of ergotherapeut van het ziekenhuis. 

Bestaande uit twintig items kan de score variëren van nul tot dertig. Hoe hoger de score, hoe beter 

het cognitief functioneren van de patiënt. De vragen zijn ingedeeld in zeven categorieën: (1) 

oriëntatie in de tijd, (2) ruimtelijke oriëntatie, (3) het registreren van drie woorden, (4) concentratie 

en rekenen, (5) het herinneren van drie woorden, (6) taal, en (7) visueel inzicht. 

4.4. Aanvraagformulier SP-dienst 

Indien een patiënt nood heeft aan revalidatie, kan die 

binnen het ziekenhuis doorschuiven naar de revalidatie-

afdeling, de SP-dienst. Niet iedere patiënt komt hiervoor 

echter in aanmerking. Eerst dient een 

aanvraagformulier ingevuld te worden door de 

behandelende arts om daarna te bezorgen aan onze 

revalidatieartsen. Zij bekijken het dossier van de patiënt, 

de diagnose, en keuren de aanvraag al dan niet goed. 

Wanneer een aanvraag werd goedgekeurd, komt de 

patiënt om een wachtlijst te staan. De maatschappelijk 

assistent verantwoordelijk voor de SP-dienst houdt deze 

wachtlijst bij en maakt wekelijks de planning op. Bij 

ontslagen kan een nieuwe patiënt ingepland worden in 

het vrijgekomen bed. Wanneer dit mogelijk is wordt de 

dienst waar de patiënt opgenomen is en de 

maatschappelijk assistent verantwoordelijk voor die 

dienst verwittigd van de overname-datum. 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Screening
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ouderen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ori%C3%ABntatievermogen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aandacht
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5. Het Programma Soc-Saverys 

De Sociale Dienst werkt met een programma dat specifiek voor hen werd ontwikkeld; Soc Saverys. 

Iedere maatschappelijk assistent heeft persoonlijke inloggegevens en een vertrouwelijke lijst van de 

patiënten die zij begeleidt. Iedere actie die zij ondernemen (het voeren van gesprekken met de 

patiënt, met familie, met verpleging, met externe diensten, aanvragen van niet-dringend 

ziekenvervoer, etc.) kunnen zij in dit programma registreren. Daarnaast heeft iedere 

maatschappelijke assistent inzage in de dossiers van haar collega’s, dit in functie van vervanging. Op 

die manier is het gemakkelijker om een begeleiding van een patiënt over te nemen bij afwezigheid 

van die collega. 

6. Extra Belangrijke Informatie 

6.1. (Hand)Hygiëne 

Hygiëne 

Een goede hygiëne is cruciaal in een ziekenhuisomgeving. Iedereen kan zijn steentje bijdragen door 

zich te houden aan enkele afspraken:  

o Draag geen zichtbare piercing of tattoos.  

o Wees discreet met het gebruik van parfum.  

o Draag aangepaste schoenen.  

o Gebruik best wegwerpzakdoeken.  

o Eten doe je in de daartoe voorziene ruimten.  

o Draag geen bijkomende kledij boven je werkkledij.  

o Draag korte mouwen of rol lange mouwen op.  

o Knoop altijd jouw dienstkledij dicht. 

Handhygiëne 

Op alle verpleegafdelingen kan je op verscheidene 

plaatsen je handen wassen en ontsmetten. Kunstnagels, 

lange nagels of nagellak zijn niet toegestaan. Zowel 

valse als lange natuurlijke nagels kunnen een bron van 

besmetting zijn. Hou daarom jouw nagels steeds kort, 

proper en draag geen nagellak. Hand- en polsjuwelen 

zijn eveneens niet toegelaten. Kleine oorringen en/of 

korte halskettingen wel. 

Tenslotte gelden er binnen het ziekenhuis enkele 

algemene regels ter bevordering van de hygiëne:  

o Draag korte mouwen.  

o Lange mouwen rol je op want ze 

verhinderen een optimale handhygiëne.  

o Knoop altijd je jas dicht. 
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6.2. Brandveiligheid 
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