AVG
Polikliniek
Hoe informeren we u en de verwijzer na een bezoek aan de AVG Polikliniek
Na het eerste consult en na afloop van de behandeling stuurt de AVG een brief
naar de verwijzend huisarts of specialist.
Contactgegevens AVG Polikliniek

Medische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

De AVG houdt spreekuur op twee verschillende locaties. In overleg met u wordt
de afspraak gemaakt op één van onderstaande adressen.
1. De Werf

2. Hof van Sloten

Klinkerweg 81

Louwesweg 10

1033 PK Amsterdam Noord

1066 EC Amsterdam West

Tel: 088-267 32 26 - keuze 3 (voor informatie en aanmelden)
Tel: 020-630 61 14 (voor afspraken na aanmelding)
Fax: 020-631 78 12
Wie werken er op de AVG Polikliniek?
De AVG heeft de mogelijkheid om, afhankelijk van de hulpvraag, samen te
werken met een praktijkverpleegkundige, orthopedagoog/(GZ-)psycholoog,
ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist en/of psychomotore therapeut.

AVG Polikliniek Cordaan
Deze folder geeft u informatie over de AVG Polikliniek van
Cordaan. Volwassenen met een verstandelijke beperking in
de regio Amsterdam, kunnen op verwijzing van de huisarts
terecht bij de AVG polikliniek.

Wat kunnen wij
voor u betekenen?
• Beoordeling wilsbekwaamheid t.a.v. medische zorg
• Overige complexe zorgvragen
• Advisering bij onderzoeken en behandelingen, die door de cliënt als
beangstigend worden ervaren (bijv. de tandarts)
• Onderzoek en behandeling van specifieke
slaapstoornissen
• Coördinatie van zorg tussen ouders/verzorgers, cliënt, medisch specialisten,
gedragsdeskundige en paramedici zoals: fysio- en ergotherapie en logopedie.
Hoe kunt u zich aanmelden?
U kunt zich aanmelden bij de AVG Polikliniek met een verwijzing van een
huisarts of medisch specialist. De patiënt of zijn/haar vertegenwoordiger
meldt zich via de website aan bij Verwijzers AVG poli Cordaan (VGZ), te

Waarvoor kunt u bij de Arts voor Verstandelijk Gehandicapten terecht?

vinden op www.cordaan.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen

De Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG) is gespecialiseerd in

met Zorgbemiddeling via tel. 088-2673226 (keuze 3) of per e-mail:

geneeskunde voor volwassenen met een verstandelijke beperking met in het

zorgbemiddelingvgz@cordaan.nl. Nadat de aanmelding volledig is zal de AVG

bijzonder:

Polikliniek contact met u opnemen voor een afspraak.

• Medische behandeling van psychiatrische en gedragsproblemen (incl.
autisme en NAH)
• Specifieke medische controle (health watch) bij syndromen (bijv. Down
syndroom)

Wat neemt u mee naar een bezoek aan onze AVG Polikliniek?
Neem bij een eerste afspraak met onze polikliniek het volgende mee:
− Identiteitsbewijs

• Epilepsie/ neurologische stoornissen

− Zorgverzekeringspas

• Zintuigstoornissen (horen en zien)

− Relevante (medische) informatie van eerdere onderzoeken of behandelingen.

• Bewegingsproblemen (o.a. spasticiteit, stijfheid)
• Chronische voedings-, maag- of darmproblemen

Wat gebeurt er tijdens de eerste afspraak?

• Slikstoornissen

Tijdens uw eerste afspraak maakt u kennis met de AVG. Hij of zij informeert

• Vragen rond de oorzaak van de verstandelijke beperking en daaraan

naar uw hulpvraag en verwachtingen. Na afloop van het consult maakt de

gerelateerde problemen

AVG met u afspraken over een vervolgconsult. Zo kan het zijn dat er lichamelijk

• Meervoudig complexe problematiek

of aanvullend onderzoek moet gebeuren, dat een andere discipline gevraagd

• Ethische vraagstukken (bv. zorg rondom levenseinde, zwangerschapswens)

wordt mee te denken of dat er eerst (met uw toestemming nadere informatie
moet worden opgevraagd.

