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Waarom een Arts voor 
Verstandelijk Gehandicapten 
(AVG?)
Verstandelijk beperkte cliënten uiten hun 

gezondheidsproblemen anders, hebben 

vaak meerdere gezondheidsproblemen 

tegelijk, of hebben een bijzonder 

syndroom met daarbij specifieke 

medische problemen. De AVG werkt met 

meer tijd per consult dan de meeste 

andere medici, omdat een goede 

communicatie, afgestemd op het niveau 

van de cliënt, meer tijd en creativiteit 

vraagt.

Het Behandelcentrum is een multidisciplinaire polikliniek voor 
mensen met een verstandelijke beperking en een onderdeel 
van de Elver. De Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG) is 
de specialist op het gebied van medische problemen bij 
mensen met een verstandelijke beperking.

De AVG is speciaal opgeleid in het 

omgaan met mensen met een 

verstandelijke beperking en heeft kennis 

over hun gezondheid. De AVG biedt 

medische zorg en kan adviseren over 

behandeling en begeleiding, maar kan 

ook een coördinerende rol hebben als er 

meerdere behandelaars betrokken zijn. 

Daarbij werkt de AVG samen met andere 

behandelaars als gedragsdeskundigen, 

therapeuten, de huisarts of andere 

medische specialisten.

Polikliniek voor 
mensen met een 
verstandelijke 
beperking
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AFSPRAAK MAKEN?
U kunt telefonisch contact 

opnemen met het 

Behandelcentrum. De 

huisarts of specialist kan 

verwijzen naar de AVG.

Voor wie?
Tijdens het spreekuur biedt de AVG 

gespecialiseerde medische zorg en/of 

advies aan:

• Mensen met een verstandelijke 

beperking ongeacht de aard van de 

beperking (kinderen, jongeren en 

volwassenen)

• Ouders, familieleden en begeleiders 

van mensen met een verstandelijke 

beperking

• Huisartsen, overige medisch 

specialisten en behandelaars

• Kinderartsen, die patienten met een 

verstandelijke beperking na hun 18e 

levensjaar willen overdragen
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Voor welke problemen kunt u bij 
de AVG terecht?
Bij de AVG kunt u voor alle handicap 

gerelateerde gezondheidsproblemen 

terecht zoals: 

• Onduidelijke 

gezondheidsproblemen, waarbij een 

mogelijke lichamelijke oorzaak nog 

moet worden onderzocht 

(bijvoorbeeld uitingen van 

gedragsveranderingen, 

zelfverwondend gedrag, onbegrepen 

klachten)

• Epilepsie

• Verouderingsproblematiek

• Slaapstoornissen

• Gedragsproblemen

• Elk ander probleem waar de huisarts 

of medisch specialist geen raad mee 

weet



Hoe kan ik een afspraak maken?
U kunt telefonisch contact opnemen met 

het Behandelcentrum. De huisarts of 

specialist kan verwijzen naar de AVG.

Contact
Het Behandelcentrum is bereikbaar op 

telefoonnummer 0314 69 69 99.

Natuurlijk kunt u ons ook mailen, op 

behandelcentrum@elver.nl

Locaties spreekuren AVG
Elver heeft drie locaties voor haar AVG 

spreekuren.

1. Behandelcentrum Nieuw-Wehl

Nieuw Wehlseweg 14, 7031 HW Nieuw-

Wehl

2. Behandelcentrum Arnhem

Kemperbergerweg 1 

6815 RL Arnhem

3. Poli AVG Gelre Ziekenhuizen Zutphen

Den Elterweg 77 

7207 AE Zutphen
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Locatie Nieuw-Wehl

Locatie Arnhem

Locatie Gelre Ziekenhuizen Zupthen



Dit is Elver
In Elver klinkt ‘elk verhaal’ door. Dat is waar 

het bij ons om draait. Elk verhaal telt en is 

uniek. Bij ons gaat het om de verhalen van 

bewoners, deelnemers en hun verwanten, 

medewerkers en vrijwilligers. Verhalen over 

kleine en grote stappen, over verdriet en 

geluk. Over samen verder komen, groeien 

of simpelweg genieten van een glimlach. Bij 

Elver bewegen we mee met de ander en 

zorgen we voor verbinding. We willen de 

beste zorg realiseren. Dat doen we samen 

met onze bewoners, deelnemers  en 

verwanten. De zorg stemmen we af op 

persoonlijke wensen en situaties. Bewoners 

en deelnemers maken zoveel mogelijk hun 

eigen keuzes en houden de regie over hun 

eigen leven.

Bij Elver begeleiden we bijna 700 bewoners 

en deelnemers met een lichte tot zeer 

ernstige verstandelijke beperking. Meer 

weten? Kijk op www.elver.nl.

CONTACT

T: 0314 69 69 11 

E: behandelcentrum@elver.nl 

Bezoekadres: 

Nieuw Wehlseweg 14

7031 HW Nieuw-Wehl

Postadres: 

Elver, postbus 3, 

7030 AA Wehl


