De polikliniek
AVG

De polikliniek AVG
Bij Cello werken

Omdat een verstandelijke beperking vaak

we aan een goed

samengaat met andere gezondheids

leven voor mensen
met een verstandelijke beperking.
Hoe willen zij
wonen, werken,
leren en ontspannen? En wat hebben
ze daarbij nodig?

problemen heeft Cello een polikliniek AVG.
Daar werkt de arts voor verstandelijk
gehandicapten (ook wel AVG genoemd).
De AVG houdt polikliniek in Haaren,
Den Bosch, Rosmalen en Vught.
Deze specialist onderzoekt gezondheids
problemen, behandelt ze of geeft er advies
over. Als andere deskundigheid nodig
is, wordt die erbij gehaald. Zoals die van

Daarmee gaan we

gedragsdeskundigen, medisch specialisten

aan de slag.

en gespecialiseerde paramedici (denk aan
de fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist en
logopedist).

Wie kan er naar de polikliniek
AVG toe?
• Iedereen met een verstandelijke beperking, van licht tot zeer
ernstig.
• Jongvolwassenen met een verstandelijke beperking bij wie
behandeling door de kinderarts is beëindigd omdat zij 18 jaar
zijn geworden.
• Ouders, familie en/of begeleiders van iemand met een
verstandelijke beperking.
• Huisartsen en medisch specialisten met vragen over patiënten
met een verstandelijke beperking.

Met welke vragen kun je bij de polikliniek
AVG terecht?
Bijvoorbeeld vragen over
• een syndroom of beperking
• de oorzaak van een beperking
• psychiatrische- en gedragsproblemen
•e
 pilepsie
•m
 edicijngebruik
•a
 nticonceptie
• s eksualiteit
•m
 otoriek
•z
 ien of horen
•o
 nbegrepen lichamelijke achteruitgang
•o
 ndersteuning bij complexe besluitvorming
•b
 eoordelen van wilsbekwaamheid en wettelijke
vertegenwoordiging, wet- en regelgeving

Wat kan de AVG doen?
• Diagnose stellen: wat is er aan de hand?
• Goede raad en advies geven.
• Informatie geven over een behandeling.
• Behandeling regelen vanuit een multidisciplinair team.
Dat wil zeggen dat de arts andere deskundigen erbij haalt om
het gezondheidsprobleem te bespreken om goed advies te
geven of de juiste behandeling af te spreken.
• Controle en vervolgafspraken maken.
• De regie over de zorg of de coördinatie ervan overnemen
• Ouders, familie of begeleiders ondersteunen
• Doorverwijzen naar andere specialisten, buiten Cello
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Afspraak maken bij de polikliniek AVG
• Je kunt een verwijsbrief van de huisarts of specialist
opvragen en deze mailen naar de doktersassistente
polivg@cello-zorg.nl
• Je kunt bellen met of mailen naar de doktersassistente
088 - 345 15 00 (bij voorkeur tussen 8 en 12 uur)
polivg@cello-zorg.nl
• De doktersassistente geeft vervolgens de datum en het
tijdstip aan je door én waar de afspraak plaatsvindt
(Haaren, Den Bosch, Rosmalen of Vught).
Belangrijk: neem bij het eerste bezoek aan de polikliniek
AVG een identiteitsbewijs, zorgverzekeringspas en eventuele
relevante (medische) informatie van eerdere onderzoeken of
behandelingen mee.

Over de kosten
• Bij een Wlz-indicatie (Wet langdurige zorg) zijn de kosten
van deze zorg inbegrepen. Je krijgt geen rekening.
• Is zo’n indicatie er niet, dan gaat de rekening naar je
zorgverzekeraar. Het kan zijn dat een deel van de kosten
uit de eigen bijdrage moet worden betaald.
- Heeft Cello een contract met jouw zorgverzekeraar?
Dan gaat de rekening daar rechtstreeks naartoe.
- Heeft Cello geen contract met jouw zorgverzekeraar?
Dan krijg je de rekening thuisgestuurd en dien je die zelf in.
- De doktersassistente kan je hierover meer informatie geven.

Zorgwijzer Cello
De Ring 14, 5261 LM Vught
Postbus 231, 5260 AE Vught
088 345 11 11
www.cello-zorg.nl

