De AVG-praktijk
Spreekuur voor mensen
met verstandelijke
beperkingen
voor Nijmegen en
regiogemeentes

Mensen met verstandelijke beperkingen kunnen voor de meeste medische zorg
heel goed bij hun eigen huisarts terecht. De huisarts kan verwijzen naar een Arts
voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG) voor advies en ondersteuning. Nijmegen
heeft een AVG-praktijk die uniek is voor de regio. Het is een samenwerking van
het Universitair Gezondheidscentrum Heyendael, onderdeel van de afdeling
Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc, en De Praktijk.

Waarom een AVG?
De Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) kent de gezondheidsproblemen waar
mensen met een verstandelijke beperking mee te maken krijgen. De AVG is gewend
om met mensen met verstandelijke beperkingen om te gaan. Daarom weet deze
arts waar hij/zij op moet letten. Een AVG luistert goed, heeft tijd voor de patiënt,
herkent problemen eerder en geeft zorgvuldig advies. De AVG is geen vervanging
van de eigen huisarts, maar heeft een aanvullende en consulterende rol. De patiënt
blijft bij de eigen huisarts.

Voor wie is de AVG?
De Arts Verstandelijk Gehandicapten is er natuurlijk in de eerste plaats voor
patiënten: mensen met een verstandelijke beperking. De AVG ondersteunt de
huisarts bij goede medische zorg en begeleiding aan patiënten. Dat gebeurt door
advies, onderwijs en onderzoek, maar ook door consultatie en casusbesprekingen.
Op de praktijk of op locatie.

Wanneer naar de AVG-praktijk?
Een arts kan verwijzen naar de AVG-praktijk als er bijvoorbeeld problemen zijn met:
•

eten of drinken

•

epilepsie

•

gedragsproblemen

•

zeldzame syndromen

•

onbegrepen klachten

•

problemen met communicatie

Verwijzing nodig?
Voor een bezoek aan de AVG-praktijk is een verwijzing van de eigen huisarts nodig.
In deze verwijzing staan:
•

de persoonlijke gegevens

•

een contactpersoon

•

medische voorgeschiedenis

•

volledige medicatie

•

verzekeringsgegevens

•

de reden voor verwijzing

Als de AVG-praktijk een verwijzing van de huisarts heeft ontvangen, bellen zij de
patiënt voor het maken van een afspraak. Er zijn geen extra kosten.

Wanneer is het
spreekuur?
De AVG-praktijk plant wekelijks een polimiddag in.
Patiënten met een verwijzing kunnen binnen een
maand terecht op het AVG-spreekuur. Voor een
nieuwe patiënt reserveert de praktijk een uur.
Voor een controle dertig minuten.

Welke artsen
werken er?
De artsen van de AVG-praktijk werken bij het
Radboudumc voor ‘Geneeskunde voor mensen met
verstandelijke beperkingen’. Dat is een onderdeel
van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van
het Radboudumc.

Terrein Radboudumc Nijmegen

ang

Hoofding

Wat is het adres?
AVG-praktijk / UGC Heyendael
Bezoekadres

Postadres

Gerard van Swietenlaan 3 (terrein Radboudumc)

Postbus 53

6525 GB Nijmegen
E-mail: AVG@depraktijknijmegen.nl

6500 AB Nijmegen

Voor het maken van afspraken bij de AVG-praktijk, vragen en meer informatie
kunt u tijdens kantooruren bellen met: tel. 088 - 779 50 02.

Bereikbaarheid
Informatie over bereikbaarheid vindt u op www.ugc-heyendael.praktijkinfo.nl.
Het Universitair Gezondheidscentrum bezit eigen parkeerplekken voor bezoekers.
Houdt u er wel rekening mee dat voor deze plekken betaald parkeren geldt.

Meer informatie
Op de volgende websites kunt
u informatie vinden:
www.radboudumc.nl/afdelingen/
eerstelijnsgeneeskunde
www.ugc-heyendael.praktijkinfo.nl

De AVG-praktijk is onderdeel
van ‘De Praktijk’
‘De Praktijk’ biedt advies, diagnose
en behandeling voor mensen met een
beperking. Wij bieden één voordeur voor
specialistische ondersteuning. Meer
informatie over ‘De Praktijk‘
kunt u vinden in onze folder of via

3244-APR1214X52926

www.depraktijknijmegen.nl

