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De behandeling die u onder-
gaat of ondergaan heeft, brengt 
waarschijnlijk heel wat in uw leven 
teweeg. Als psychologe ben ik er 
om patiënten, en hun naasten, te 
ondersteunen in hun verwerkings-
proces.

Zo hebben sommigen last van 
angstgevoelens of somberheid,  
anderen spreken dan weer van 
seksuele problemen. Dit zijn 
slechts enkele van de onder-
werpen waarvoor u contact met 
mij kan opnemen. Ook voor uw 
partner of naasten kan het een 
ingrijpende periode zijn.

U kan mij telefonisch contacteren 
of de wens om gecontacteerd 
te worden aangeven op de wel-
bevindenmeter. Daarna zal u, 
eventueel samen met uw partner, 
uitgenodigd worden voor een 
kennismakingsgesprek. Deze zijn 
geheel vrijblijvend en gratis. Sa-
men wordt er besloten als verdere 
gesprekken gewenst zijn.

Vriendelijke groet,

Psychologe, Sofie Gielen              
T 089 32 56 96

Tijdens uw behandeling in het zie-
kenhuis kunnen naast lichamelijke 
problemen ook sociale factoren 
een rol spelen.

Als sociaal verpleegkundige ben 
ik beschikbaar voor u en uw 
omgeving en kan ik u informeren 
over ondersteunende diensten en 
voorzieningen in de thuiszorg.

Wanneer u vragen heeft over uw 
ziekenhuisopname, sociale rech-
ten,… wil ik u graag bijstaan en 
informeren als u dit wenst. U kan 
dagelijks tussen 8 en 14.30 uur 
contact opnemen.

Vriendelijke groeten,

Sociaal verpleegkundige, 
Heleen Nouwen
T 089 32 16 43

U kan deze buitenste pagina meenemen
zodat u deze informatie kan bewaren



www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.zol.be

www.twitter.com/ZOLziekenhuis

www.facebook.com/ZOLzh

www.ZOL.be

Raadpleeg online uw medisch dossier via www.mijnzol.be

BR0596


