
Specialistische 
medische zorg 



Wat bieden wij?
U kunt bij ons terecht voor een afspraak bij de Arts  

Verstandelijk Gehandicapten (AVG). De AVG kent  

onder andere de specifieke gezondheidsproblemen 

waar mensen met verstandelijke beperkingen of een 

ontwikkelingsachterstand last van kunnen hebben. 

De AVG weet waar hij/zij op moet letten, herkent 

snel patronen en problemen en kan zorgvuldig advies 

geven in begrijpelijke taal.

Tijdens de afspraak worden de klachten besproken 

en er vindt zo nodig lichamelijk onderzoek plaats. Er 

wordt (waar mogelijk) een diagnose gesteld en dit 

wordt schriftelijk vastgelegd. Uw eigen huisarts en/of 

verwijzend medisch specialist ontvangt hierover, net 

als u, een brief.

Voor wie? 
Onder andere voor mensen met een verstandelijke  

beperking of een ontwikkelingsachterstand en voor 

mensen met aanverwante zorgvragen, woonachtig 

in Zeeland. De AVG is beschikbaar voor patiënten  

die (nog) van geen enkele organisatie zorg of onder-

steuning krijgen of via de eigen organisatie geen AVG 

zorg ontvangen.  

Waar?
U vindt tijdens de spreekuren de praktijkruimte in het  

medisch centrum “De Pijlers” (Dusseldorpstraat 3, Goes).

Wanneer?
De AVG is elke dinsdag aanwezig. Een eerste 

afspraak duurt 60 minuten, vervolgafspraken 

duren vaak 15 tot 30 minuten.

Kosten?
Er zijn voor de patiënt geen kosten 

verbonden aan een bezoek aan ons. 

Verblijft u binnen een zorg-

organisatie en heeft u een 

indicatie van het CIZ voor 

behandeling, dan zijn de 

kosten voor het consult 

voor de organisatie waar 

u verblijft.

Indien er geen CIZ indicatie behandeling  is (of verzilverd  

wordt), worden de kosten door ons gedeclareerd via de 

Wet langdurige zorg (Wlz) of Jeugdwet.



Afspraak maken?
Voordat u een afspraak kunt maken, heeft u een ver-

wijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist. 

De verwijzing en het volledig ingevulde aanmeld- 

formulier (te vinden op www.avgpolizeeland.nl of op te 

vragen via telefoonnummer 0187 898 835) graag op-

sturen naar medisch.secretariaat@avgpolizeeland.nl 

of AVG Poli Zeeland, T.a.v. medisch secretariaat,  

Postbus 16, 3240 AA Middelharnis.

Na ontvangst krijgt u zo snel mogelijk een uitnodiging 

voor het spreekuur. Wij streven er naar nieuwe patiënten 

binnen een maand uit te nodigen.  

Contact
Bereikbaarheid voor afspraken of vragen: dinsdag 

8:30 - 17:00 uur, overige werkdagen 8:30 - 11:30 uur. 

Bezoekadres tijdens spreekuren: Dusseldorpstraat 3, 

4461 LT Goes.

AVG Poli Zeeland

T.a.v. medisch secretariaat

Postbus 16

3240 AA Middelharnis

T: (0187) 898 835

Samenwerking

   

 Middelburg Goes Middelharnis

Drie organisaties Arduin, Gors en Zuidwester hebben  

de handen ineen geslagen en stellen deze expertise  

beschikbaar binnen 1 poli. De AVG-expertise in  

Goes en omgeving wordt hiermee laagdrempeliger  

en toegankelijker.

Bezoekadres tijdens spreekuren: 

Dusseldorpstraat 3

4461 LT  Goes

T: (0187) 898 835

medisch.secretariaat@avgpolizeeland.nl

www.avgpolizeeland.nl


