SOCIALE DIENST
WAT?
De sociale dienst is verantwoordelijk voor de psychosociale,
financiële, juridische en administratieve begeleiding van
patiënten en hun omgeving binnen de ziekenhuiscontext.
Wij kunnen u ondersteuning bieden bij allerhande vragen, noden
en problemen die verband houden met uw ziekenhuisopname of
uw behandeling binnen het Jan Yperman Ziekenhuis.
Vanuit de dienst patiëntenbegeleiding streven we naar een multidisciplinaire zorg
op maat voor de patiënt en zijn omgeving. Bovendien kunnen we bemiddelend
optreden tussen de verschillende actoren (intern en extern) en rond uw specifieke
problematiek.

WIE?
Sabine Anseeuw
Frank Boone
Emmely Caenepeel
Frédérique Capelle
Annelies Dumoulin
Johan Maerten
Maeyke Merlevede
Ann-Sofie Michem
Mieke Staelens

057/35 66 63
057/35 66 61
057/35 66 68
057/35 66 77
057/35 66 65
057/35 66 60
057/35 66 62
057/35 66 67
057/35 66 64

sabine.anseeuw@yperman.net
frank.boone@yperman.net
emmely.caenepeel@yperman.net
frederique.capelle@yperman.net
annelies.dumoulin@yperman.net
johan.maerten@yperman.net
maeyke.merlevede@yperman.net
ann-sofie.michem@yperman.net
mieke.staelens@yperman.net

94.011N – diensthoofd patiëntenbegeleiding - 20170706
Jan Yperman Ziekenhuis ● Briekestraat 12 ● 8900 Ieper ● T: 057/35 35 35 ● info@yperman.net ● www.yperman.net ●

WAARVOOR MAG U ONS CONTACTEREN?

Psychosociale begeleiding en ondersteuning

Gesprekken, al dan niet individueel

Emotionele ondersteuning bij verlies, slecht nieuws, etc.

Relationele ondersteuning

Doorverwijzing voor langdurige begeleiding naar andere
diensten

Doorverwijzing naar andere diensten voor specifieke
begeleiding

Financieel, sociaal, juridisch, administratieve taken en materiële begeleiding

Sociale voordelen op maat

Financiële tegemoetkomingen op maat

Brugfunctie bij het bekomen van attesten, aanvragen, etc.

Aangepaste doorverwijzing naar andere diensten buiten het ziekenhuis

Informatie en advies betreffende voorzieningen en diensten

Organisatie van thuiszorg

Contacten met andere ziekenhuizen, rusthuizen, revalidatiecentra, opvangcentra

Doorverwijzen en wegwijs maken

Wij werken nauw samen met volgende diensten:

Woon –en zorgcentra

Dagverzorgingscentra

Diensten voor thuisverpleging

Diensten voor gezinshulp/poetshulp

Diensten voor warme maaltijden

Mutualiteiten

OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn), CAW (Centrum Algemeen Welzijn)

Sociale woonmaatschappijen

Serviceflats

Huisartsen

Revalidatiecentra, hersteloorden

Uitleendiensten

Ziekenhuizen (algemene, psychiatrische)

VLK (Vlaamse Liga tegen kanker), Stichting tegen Kanker

Vervoersdiensten

Diensten voor kind –en gezinsondersteuning

Jongerenwelzijn

Slachtofferhulp

Politiediensten, zorgteams, crisisnetwerk regio Ieper

…
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