
PERSBERICHT - DE AVG-PRAKTIJK 

UNIEK SPREEKUUR VOOR MENSEN MET VERSTANDELIJKE BEPERKINGEN IN DE 

REGIO NIJMEGEN EN OMSTREKEN 

 

SAMENVATTING  

 

De AVG-praktijk is er voor mensen met verstandelijke beperkingen èn hun huisarts 

 

Het Universitair Gezondheidscentrum Heyendael biedt vanaf november 2011 voor de regio Nijmegen 

en omstreken unieke spreekuren voor mensen met verstandelijke beperkingen (de AVG-praktijk) 

binnen een academische huisartsenprakitijk. Deze groep kent specifieke gezondheidsproblemen die 

door de AVG (arts voor verstandelijk gehandicapten) beter beoordeeld kan worden dan door de eigen 

huisarts. Doel van de AVG-praktijk is de kennis van de AVG in te zetten in de huisartsenzorg en 

tevens de kennis van de huisarts en specialist op dit vlak te vergroten. De AVG is geen vervanging van 

de eigen huisarts. 

  

WAT DOET DE AVG PRAKTIJK? 

 

Nederland telt ongeveer 110.000 mensen met verstandelijke beperkingen. Het overgrote deel van deze 

groep heeft een eigen huisarts. 

 

Voor de meeste medische zorg kunnen mensen met verstandelijke beperkingen heel goed bij hun eigen 

huisarts terecht, maar soms is het verstandig een consult bij de AVG aan te vragen. De AVG weet 

meer dan de huisarts over de specifieke gezondheidsproblemen waar mensen met verstandelijke 

beperkingen last van kunnen hebben. De AVG is gewend om met deze specifieke doelgroep om te 

gaan en weet waar hij/zij op moet letten. De AVG arts heeft meer tijd voor de patiënt, herkent 

patronen en problemen eerder en kan zorgvuldig advies geven. Een verwijzing naar de AVG kan  

bijvoorbeeld bij problemen  met eten of drinken, epilepsie, gedragsproblemen, onbegrepen klachten of 

problemen met communicatie.  

 

De AVG is geen vervanging van de eigen huisarts. De AVG heeft een aanvullende en consulterende 

rol. De persoon met verstandelijke beperkingen blijft bij de eigen huisarts onder behandeling.  

 

HET SPREEKUUR 

 

Het spreekuur van de AVG is voor alle mensen met verstandelijke beperkingen in de regio Nijmegen 

en omstreken laagdrempelig toegankelijk. De eigen huisarts schrijft een verwijzing, waarna een 

afspraak wordt gemaakt. Voor de patiënt zijn er geen extra kosten. Tijdens de afspraak worden de 

klachten besproken en een medisch zorgplan opgesteld. De eigen huisarts ontvangt hiervan een 

geschreven verslag.  

 

Voor een nieuwe patiënt wordt 1 uur spreekuurtijd gereserveerd.  

Voor een controlepatiënt 30 minuten. 

 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

 

De AVG-praktijk start medio november 2011. 

 

Voor interviews, meer informatie over de AVG-praktijk en haar mogelijkheden kunt u bellen met 

Freek Kinkelaar, Eerstelijnsgeneeskunde, UMC St Radboud te Nijmegen. Telefoon 024 – 365 57 46. 

 

De AVG-praktijk is gevestigd op het terrein van het UMC St Radboud. 

Adres: Gerard van Swietenlaan 3, 6525 GB Nijmegen 


