
1.  Waarom worden mensen verwezen naar de AVG praktijk?

• 80% van de mensen kwam meer dan één keer bij de AVG.
• De meeste mensen kwamen omdat ze algemene of gedragsproblemen hadden  

volgens de huisarts. 

2. Welke problemen met de gezondheid vindt de AVG? 

• De AVG vond meer problemen met de gezondheid dan waar de huisarts aan had gedacht. 
• De AVG vond vaak 2 problemen met de gezondheid, maar soms veel meer.
• In het plaatje hieronder zie je hoe vaak welke problemen werden gevonden.

De AVG praktijk voor mensen met 
een verstandelijke beperking 
De helft van de mensen met een verstandelijke beperking (VB) woont in een dorp of stad en 
heeft een eigen huisarts. De huisarts kan deze mensen verwijzen naar de arts voor verstandelijk 
gehandicapten (AVG) voor extra hulp. De AVG is een dokter die veel weet van mensen met VB. 

We zochten antwoord op de volgende 3 vragen:  

1. Waarom worden mensen verwezen naar de AVG praktijk?
2. Welke problemen met de gezondheid vindt de AVG? 
3. Wat doet de AVG om deze problemen met de gezondheid te vinden? 

138 patiënten gaven toestemming om mee te doen aan dit onderzoek.

Resultaten

horen en zien (51%)
werken, wonen, vrije tijd  
en vrienden (1%)

epilepsie, slapen en pijn (10%)

hart (1%)

immuunstelsel (helpt om niet  
ziek te worden) (1%)

seks (3%)

bewegen (5%)

gedrag / onrust in het hoofd (37%)

ademhaling (1%)

endocriene klieren  
(bijvoorbeeld schildklier) (6%)

maag en darmen (7%)

plassen (1%)

algemeen (22%)

 Rood = geen verwijsreden in deze categorie



Vervolg resultaten

3. Wat doet de AVG om deze problemen met de gezondheid te vinden? 

• De AVG werkt vaak samen met andere mensen in de zorg. 
• De AVG wil nog meer testjes doen om beter te weten wat er aan de hand is. 
• In het plaatje hieronder zie je met welke mensen in de zorg de AVG samenwerkt en 

welke tesjes de AVG doet.

4. Samenvatting

Mensen met VB hebben veel verschillende problemen met hun gezondheid. De AVG  
kan daar goed bij helpen. 
• Mensen met VB hebben vaak contact met de AVG.
• De meeste mensen kwamen omdat ze algemene en niet-lichamelijke problemen 

hadden volgens de huisarts. 
• De AVG vond meer verschillende gezondheidsproblemen dan waar de huisarts aan  

had gedacht. 
• Dit kan komen omdat de huisarts het lastig vindt om de gezondheidsproblemen  

van mensen met VB te ontdekken. 
• De AVG werkt vaak samen met andere mensen in de zorg. 
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