Libra R&A locatie Blixembosch

Maatschappelijk werk
in de revalidatie

Maatschappelijk werk in de revalidatie;
omdat een mens meer dan zijn lichaam is …

Een mens is meer dan zijn lichaam …
Wij weten allemaal dat lichamelijke klachten en beperkingen ons
beïnvloeden in ons doen en laten:
Als dingen niet lukken …
Als je pijn hebt …
Als je een deel van je gezondheid verliest …
Als je je ergens zorgen over maakt …
dat beïnvloedt je stemming.
Je kunt boos worden of verdrietig,
angstig of onzeker.
Meestal verstoppen we dit voor de ander en soms ook voor
onszelf.
Omdat we niet weten wat we er mee moeten.
Omdat we een ander er niet mee willen belasten.
Er over praten kan helpen.
Behandelteam
Bij Libra Revalidatie & Audiologie locatie Blixembosch werken
verschillende behandelaars binnen een team met elkaar en met u
samen aan uw herstel. Dat betekent dat u tijdens de
observatieperiode ook een of twee intakegesprekken heeft met
een maatschappelijk werker. Hierbij is het belangrijk om uw
partner of een andere belangrijke persoon mee te nemen.
Intakegesprek
De bedoeling van het intakegesprek is om samen met u na te gaan
of er op dit moment belemmeringen zijn die het revalideren in de
weg kunnen staan.
Daarnaast is de intake ook bedoeld om samen met u een
hulpvraag te formuleren die voor u en het behandelteam duidelijk
maakt wat u met de revalidatie in Blixembosch wil bereiken. Met
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andere woorden: wie bent u, wat wilt u en wat is haalbaar.
Hierna kunnen afspraken gemaakt worden voor verdere
begeleiding.
Maatschappelijk werk
Tijdens het revalideren oefent u om in uw eigen omgeving weer zo
goed mogelijk te kunnen functioneren en om met een eventuele
blijvende beperking om te leren gaan.
Dat betekent zoeken naar een nieuw evenwicht en verwerken wat
u heeft meegemaakt. Om deze reden vinden wij het belangrijk om
uw partner of een andere belangrijke persoon in de gesprekken te
betrekken.
Revalideren betekent leren omgaan met veranderingen. Dit kan
invloed hebben op uw positie en taken binnen de relatie en het
gezinsleven, in uw familie, in uw sociale contacten en uw werk.
Met maatschappelijk werk kunt u dit bespreken en zoeken naar
een oplossing die binnen uw leven en leefstijl past.
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