II Wie zijn wij?

De sociale dienst van het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis
bestaat uit een team van maatschappelijk werkers die elk
op één of een aantal afdelingen binnen het ziekenhuis
actief zijn.
Hierdoor hebben we een eigen specifieke inbreng in de
psycho-sociale zorg voor de patiënt en zijn omgeving.
Zowel gehospitaliseerde als ambulante patiënten kunnen
bij ons terecht voor hulp.
Wij werken samen met de verschillende disciplines binnen
het ziekenhuis, maar ook buiten het ziekenhuis overleggen
we met allerlei diensten en instellingen.

II Waarmee kunnen
wij u helpen?

II Hoe kan u ons
contacteren

Een opname in een ziekenhuis kan ingrijpend zijn, zowel
persoonlijk, relationeel als sociaal.

U kan rechtstreeks contact opnemen met de maatschappelijk werker.

Uw ziek-zijn kan allerlei zorgen of vragen met zich meebrengen zowel voor uzelf als voor uw familie. Als sociale dienst
wensen wij een luisterend oor te bieden en samen op zoek te
gaan naar de meest geschikte oplossing.

Voor een vlotte werking van onze dienst vragen wij u
vriendelijk vooraf een afspraak te maken.

U kan bij ons terecht voor een vertrouwelijk gesprek,
informatie en begeleiding betreffende uw terugkeer
naar huis, financiële en administratieve hulpvragen, info
betreffende thuiszorg, doorverwijzing naar een tijdelijk of
definitief verblijf ( oa kortverblijf, hersteloord, revalidatie,
woon- en zorgcentrum, psychiatrisch ziekenhuis, … ), advies
en doorverwijzing.
Onze hulpverlening is kosteloos.

U kan hierbij de lijst terugvinden waar de maatschappelijk werkers van ons team in voorgesteld worden. Mogelijk is dat u door een arts,
verpleegkundige of een andere ziekenhuismedewerker naar onze dienst zal worden doorverwezen.
U kan ons bereiken elke werkdag tussen 9u en 16u.

II Contactgegevens
Sociale dienst
Campus Aalst
Nele Beirens
Tel.: 053/76 40 47 - nele.beirens@asz.be
Veronique Capiau
Tel.: 053/76 40 41 - veronique.capiau@asz.be
Mina De Bondt
Tel.: 053/76.40.40 - mina.debondt@asz.be
Karolien De Wint
Tel.: 053/76 40 45 - karolien.dewint@asz.be
Ineke Eelbode
Tel.: 053/76 49 42 - ineke.eelbode@asz.be
Karlien Ringoir
Tel.: 053/76 40 48 - karlien.ringoir@asz.be
Ann Van Den Brempt
Tel.: 053/76 40 38 - ann.vandenbrempt@asz.be

Campus Geraardsbergen
Veerle Poelaert
Tel.: 054/43 22 19 - veerle.poelaert@asz.be
Liesbeth Chavatte
Tel.: 054/43 22 02 - liesbeth.chavatte@asz.be
Katherine De Martelaer
Tel.: 053/76 49 43 - katherine.demartelaer@asz.be

ASZ
campus aalst sociale dienst
Merestraat 80
9300 Aalst
t +32 (0)53 76 40 41
f +32 (0)53 76 40 49
campus geraardsbergen sociale dienst
Gasthuisstraat 4
9500 Geraardsbergen
t +32 (0)54 43 21 11
f +32 (0)54 43 21 12
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Campus Wetteren
Kaat Pien
Tel.: 09/368 82 28 - kaat.pien@asz.be
Brenda Watté
Tel.: 09/368 82 17 - brenda.watte@asz.be
Katherine De Martelaer
Tel.: 053/76 49 43 - katherine.demartelaer@asz.be

campus wetteren sociale dienst
Wegvoeringstraat 73
9230 Wetteren
t +32 (0)9 368 82 28
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