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Inleiding 
 

Als u een nierziekte heeft, kan dat heel ingrijpend zijn. De 

behandeling van een nierziekte, zoals dialyse, kan veel invloed 

hebben op uw dagelijkse leven.  

De medisch maatschappelijk werkers van het Niercentrum kunnen u 

op verschillende terreinen helpen bij het leren omgaan met uw 

ziekte en de gevolgen daarvan.  

 

De medisch maatschappelijk werkers zijn er voor u én uw naaste(n).  

 

 

Wat kunnen we voor u betekenen? 
 

U kunt bij ons terecht met uw vragen, gedachten en zorgen rondom 

uw ziekte: 

 Achteruitgang van uw gezondheid. 

 Verandering in uw vrijetijdsbesteding. 

 Verandering of verlies van uw werk. 

 Verbetering van uw kwaliteit van leven. 

 Het inpassen van de dialyse in úw leven en in dat van uw 

omgeving. 

 

Ook kunt u terecht voor informatie en advies bij zaken als: 

 Financiële vraagstukken en vergoedingsmogelijkheden 

 Huisvesting 

 Thuiszorg, woningaanpassingen en hulpmiddelen 

 Werk en vrije tijd 

 Vakantiemogelijkheden 
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Hoe werken we? 
 

Behandelteam 

De medisch maatschappelijk werkers maken deel uit van het 

behandelteam van het Niercentrum, samen met artsen, 

verpleegkundigen en diëtisten. Dit houdt in dat wij, indien nodig, 

overleg hebben met elkaar. 

 

Wanneer kunt u bij ons terecht? 

U kunt in de periode waarin u nog niet dialyseert én tijdens uw 

dialyseperiode én na een transplantatie terecht bij de medisch 

maatschappelijk werkers. 

 

Vertrouwelijkheid 

Uw gegevens worden vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld. Ook 

medisch maatschappelijk werkers hebben een beroepsgeheim, net 

zoals alle andere hulpverleners in het ziekenhuis. Uw informatie 

wordt, indien nodig, gedeeld met de andere hulpverleners van het 

behandelteam van het Niercentrum.  

 

Kosten 

Als u ondersteuning wilt van de medisch maatschappelijk werkers 

hoeft u daarvoor niet te betalen. 

 

 

Handige links 

 

 www.nieren.nl 

 www.nierwijzer.nl 

 www.npvr.nl - website van Nierpatiëntenvereniging Rijnmond 

 www.nvn.nl - website van Nierpatiëntenvereniging Nederland 

 www.nierstichting.nl - website van de Nierstichting 

http://www.nieren.nl/
http://www.nierwijzer.nl/
http://www.npvr.nl/
http://www.nvn.nl/
http://www.nierstichting.nl/
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Tot slot  
 

Heeft u na het lezen van de folder nog vragen? Stel ze ons dan 

gerust, we beantwoorden uw vragen graag. U en uw naaste(n) 

kunnen rechtstreeks contact opnemen met een van de medisch 

maatschappelijk werkers. Ook uw arts, verpleegkundige of diëtiste 

kan u naar hen verwijzen.  

U kunt van maandag tot en met vrijdag een afspraak maken met 

een van onze maatschappelijk werkers. Een gesprek kan zowel in 

het ziekenhuis als bij u thuis plaatsvinden. 

 

Bereikbaarheid 

 Sonja Faber    tel. (078) 652 37 42 of e-mail s.faber@asz.nl 

 Anja van Giels    tel. (078) 654 27 46 of e-mail a.giels@asz.nl 

 

 

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/ 
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