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Casuïstiek 

Andries
Andries heeft het Angelman syndroom.  
Hij woont in een woonvoorziening in een 
nieuwbouwwijk. Er zijn forse problemen met 
zijn gedrag (onrust, agressie, slecht slapen) 
waardoor zowel het wonen als de dagbesteding 
onder druk staat. De kinderarts verwijst naar de 
AVG, die overvraging vaststelt. Samen met de 
pedagoog wordt een advies geformuleerd voor 
aanpassing van begeleiding en woonomgeving. 

Mehmet
Mehmet is ernstig meervoudig gehandicapt, 
heeft een PEG-sonde, is blind, heeft epilepsie en 
obstipatie. Hij woont in een kleinschalige woon-
voorziening op het platteland. Hij wordt 18 jaar. 
De kinderarts draagt de zorg over aan de AVG. 
Vier keer per jaar bezoekt hij de AVG, die op ver-
zoek van de huisarts ook geraadpleegd wordt bij 
intercurrente problemen en ziekenhuisopnames.

Elsa
Elsa is 15 jaar en heeft een lichte verstandelijke 
beperking. Ze is kwetsbaar in de omgang met 
jongens. Later wil ze een groot gezin met veel 
kinderen. Haar moeder vraagt de kinderarts om 
een verwijzing voor sterilisatie, ‘want nu kunnen 
we dat nog voor haar regelen’. De kinderarts 
verwijst naar een AVG, die de wilsbekwaamheid 
ter zake en de ouderschapscompetentie in kaart 
brengt. 

15_310_Kinderartsen_folder.indd   1 14-12-15   15:43



Verstandelijke beperking

Nederland telt ongeveer 50.000 jongeren met een verstandelijke 

beperking (VB), waarvan naar schatting 20.000 in de leeftijd van 

9 tot 19 jaar. Deze groep jongeren is zeer heterogeen, waarbij sprake 

is van verschillende niveaus van de verstandelijke beperking. 

1. Kinderen met meervoudige beperkingen, waarbij multipele 

comorbiditeit aanwezig is, zoals spasticiteit, luchtweginfecties, 

voedingsproblematiek, gastro-intestinale aandoeningen, epilepsie, 

scoliose;

2. Kinderen met een VB en daarbij een bekende chronische 

aandoening, zoals diabetes mellitus, astma, reuma;

3. Kinderen met een VB en gedrags - of psychiatrische problematiek;

4. Kinderen met bekende syndromen en/of stofwisselingsziekten, 

waarvoor periodieke (preventieve) controles  plaatsvinden (Health 

Watch);

5. Kinderen met een nieuwe genetische diagnose waarbij follow-up 

nodig is om tot ontwikkeling van richtlijnen te komen.

Op de kinderleeftijd is de zorg voor deze doelgroepen over het 

algemeen goed geregeld, maar de transitie rond hun 18e laat nog 

weleens te wensen over. Onderzoek toont aan dat met name de 

coördinatie en voorbereiding verbeterd kunnen worden. Hiertoe is 

met medewerking van alle betrokken beroepsgroepen een transitie-

document ontwikkeld, waarop deze folder gebaseerd is. Dit transitie-

document is te vinden op de website van de Nederlandse Vereniging 

voor Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (www.nvavg.nl).

betrekken, bijvoorbeeld een psychiater, revalidatiearts of 

klinisch geneticus.

In onderstaand schema ziet u de 8 kernprincipes voor goede 

transitiezorg.

 

Bron: www.opeigenbenen.nu 

Wat kan de AVG voor u doen:

• consultatie, advies en behandeling;

• behandeling in een multidisciplinair team met pedagoog 

 en gespecialiseerde paramedici;

• periodieke screening en follow-up;

• overnemen zorgregie;

• ondersteuning aan ouders en begeleiders.

Bijzondere zorg; 
specialisaties van de AVG

• andere communicatie en klachtenpresentatie;

• andere epidemiologie en comorbiditeit;

• handicapgerelateerde problematiek;

• speciale strategieën voor diagnostiek en behandeling;

• complexe zorgsystemen.

Arts voor verstandelijk gehandicapten 
(AVG) 

De AVG is een medisch specialist die zowel eerste-  als tweedelijns 

zorg kan bieden. Binnen instellingen levert de AVG een combinatie 

van eerste- en tweedelijns zorg aan patiënten die daar wonen. Voor 

alle overige patiënten met een verstandelijke beperking biedt de 

AVG zorg op poliklinische basis in de tweede lijn. Dit gebeurt zowel 

vanuit instellingen als vanuit aparte poliklinieken. 

Op de website www.nvavg.nl kunt u zien waar bij u in de buurt 

AVG-poliklinieken zijn. Voor verwijzing kunt u een verwijsbrief sturen 

naar de betreffende AVG-polikliniek. Een CIZ-indicatie is niet nodig 

voor verwijzing naar een AVG. 

Aandachtsgebieden van de AVG:

• specifi eke medische controle (Health Watch) bij syndromen 

 (Down syndroom, Prader-Willi, etc.);

• etiologisch onderzoek naar de oorzaak van de VB;

• epilepsie;

• spasticiteit, problemen bewegingsapparaat;

• gastro-intestinale problematiek zoals besluitvorming rond 

 PEG-sonde, obstipatie en refl ux;

• slikstoornissen en recidiverende luchtweginfecties;

• zintuigstoornissen (hoge prevalentie);

• gedragsproblemen en psychiatrie;

• slaapstoornissen;

• seksualiteit, anticonceptie en kinderwens;

• levensfaseproblematiek zoals vragen rond toename zelfstandigheid,  

 wonen en werken in de adolescentie;

• zorg bij het levenseinde, palliatieve zorg;

• wilsbekwaamheid en wettelijke vertegenwoordiging;

• wet- en regelgeving (BOPZ, WGBO, BIG, WLZ);

• ondersteuning en second opinion bij complexe besluitvorming rond  

 behandelbeleid, met afweging van medische, ethische en juridische  

 aspecten.

Transitie 

Wanneer jongeren met een verstandelijke beperking de overstap ma-

ken van kinderzorg naar de volwassenenzorg, heeft verwijzing naar 

de AVG de voorkeur. Belangrijkste reden daarvoor is dat de AVG een 

generalist is, die de zorgregie en coördinatie op zich kan nemen. Een 

AVG zal regelmatig een tweede- of derdelijns specialist bij de zorg 
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