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In deze brochure willen wij u informeren over hoe onze
sociale dienst werkt en wat onze dienst voor u kan doen.

Waarvoor kan u bij ons terecht?

Hoe neemt u contact op?

Psychosociale begeleiding

Misschien geeft deze brochure geen antwoord op al
uw vragen. In dat geval vragen wij u deze brochure
te zien als een uitnodiging voor een gesprek.

–

Een luisterend oor

Wij zijn bereikbaar op werkdagen
tussen 8.30 uur en 16 uur.

–

Een vrijblijvend gesprek

Als medewerker van het OLV Ziekenhuis proberen
wij uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken.
In een periode waarin de toegelaten hospitalisatieduur
zo kort mogelijk wordt gehouden, zijn zwangeren,
kraamvrouwen en hun omgeving genoodzaakt reeds
van bij opname vooruit te kijken en stil te staan bij
het ontslag uit het ziekenhuis.

Organisatie van de thuiszorg
–

Thuisverpleging

–

Kraamzorg

–

Kind en Gezin

–

Doorverwijzing naar sociale dienst van
het ziekenfonds of het OCMW

–

Gezinshulp/poetshulp

–

...

Hoe werken wij?

Administratieve zaken
–

Informatie geboorteaangifte

U en/of uw familie kunnen rechtstreeks beroep op ons
doen. Maar ook op vraag van de artsen en vroedvrouwen
kan de sociale dienst met u contact opnemen.
Wij zijn gebonden aan het beroepsgeheim
Wij werken in overleg met de artsen, vroedvrouwen,
verpleegkundigen, kinesisten, psychologen, …
Ook buiten het ziekenhuis overleggen wij met
verschillende diensten, huisartsen, thuisverpleging,
thuiszorgdiensten, kind en gezin, kraamzorgdiensten, …
De dienstverlening van de sociale dienst brengt geen
extra kosten met zich mee.

–

Aanvraag kraamgeld

–

Aanvraag vroedvrouw

–

Aanvraag kinderbijslag

–

Geboortepremie

–

Informatie verlofregeling na de bevalling

–

Moederschapsrust

–

Ouderschapverlof

–

Financiële aangelegenheden

–

Hospitalisatieverzekeringen

–

…

Specifieke informatie

Sociale dienst Materniteit

–

Adoptie

–

Pleegzorg

–

Verhoogde kinderbijslag

–

Zelfhulp- en gespreksgroepen

–

…
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