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even voorstellen

Hester van der Laan-Ponte

• 2000 na opleiding huisartsgeneeskunde in Rijsbergen

• 2007 opleiding AVG in Tilburg

• 2010 AVG Hooge Veer (Tilburg) en OCB Breda

• 2012 AVG Rijsbergen en OCB/Idris Breda

start AVG/Down 18+ poli Breda 



AMARANTgroep

• Amarant

• Idris 

• Dr. Leo Kannerhuis Brabant

• Pauwer



locaties



AVG/Down poli 18+



waarom

mensen met een verstandelijke beperking:

• specifieke gezondheidsproblematiek

• andere benadering nodig

• kindergeneeskunde en kinderrevalidatie vragen om 
transitie

• Amarant wil gespecialiseerde zorg 

leveren aan mensen met een

verstandelijke beperking die niet 

bij Amarant wonen



wat doen we

• gespecialiseerde medische zorg / advisering

– vraaggericht

– screening ahv health watch

• de huisarts blijft de hoofdbehandelaar



carrousel

• uitgebreide vragenlijst 

• AVG

• gedragsdeskundige

• logopediste

• diëtiste

• multidisciplinair overleg; 

➔integraal eindverslag en -advies



voor wie

• mensen met een verstandelijke beperking, 
IQ< 50

• niet wonend bij Amarant



waarvoor verwijzen

• jaarlijkse screening bij syndromen

• problemen rondom eten/slikken en gewicht

• onbegrepen gezondheids- en/of gedragsproblemen

• slaapstoornissen

• seksualiteit, anticonceptie en kinderwens

• wilsbekwaamheid en wettelijke vertegenwoordiging

• medicatiecontroles bij gebruik psychofarmaca



financiering

• Amarant is AWBZ voorziening en geen 
eerstelijnszorg

• per cliënt verschillend

• per indicatie verschillend

• wel / geen zzp



waar

• Leuvenaarstraat 82 te Breda

• Leijakkerplein 4 te Rijsbergen

• Tweestedenziekenhuis te Waalwijk

• Daniel de Brouwerpark te Tilburg



informatie
aanmelden 

• folder

• afspraken uitsluitend telefonisch 

• coördinator AVG/Down poli 18+
013-4652261 of 06-11458115



Poli AVG Idris 18-

Hester van der Laan

AVG (Arts voor Verstandelijk Gehandicapten)



waarom

kinderen en jongeren met een lichte 
verstandelijke beperking (IQ 50-85) en 
gedrags- en/of psychiatrische 
problematiek waardoor ze vastlopen



waarvoor verwijzen
• druk en/of agressief gedrag (ODD)

• concentratie- en/of aandachtsproblemen (ADHD)

• angsten

• slaapstoornissen

• seksualiteit, anticonceptie en kinderwens

• tics en/of dwanghandelingen

• medicatiecontroles



waar
• Zuidoost

– Best

• Midden
– Tilburg

• West

– Leuvenaarstraat Breda



hoe aanmelden
• folder

• 10 consulten regeling, verwijzing huisarts

• polikliniek Idris

– aanmeldformulier op site www.idris.nl

http://www.idris.nl


dank voor uw aandacht


