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Heb je een verstandelijke beperking, dan kamp je ook 
vaak met gezondheidsproblemen. Om daar zo goed 
mogelijk mee om te kunnen gaan, is het belangrijk dat 
je weet wat er precies aan de hand is. Daarom heeft 
SWZ een gespecialiseerde polikliniek Verstandelijk 
Gehandicapten. Jong en oud is hier welkom voor advies, 
onderzoek en behandeling.

Deskundig en ervaren 
De polikliniek is gespecialiseerd in gezondheidsproblemen 
die samenhangen met een verstandelijke beperking. Er 
werkt een arts die veel ervaring heeft met de doelgroep. 
Hij/zij heeft specifieke kennis over ingewikkelde gezond-
heidssituaties. De arts biedt behandeling en begeleiding, 
geeft advies en werkt samen met andere specialisten als 
dat nodig is. Wanneer iemand met meerdere behandelaars 
te maken heeft, zorgt de arts voor goede afstemming. 

Van alle markten thuis 
Tal van gezondheidsproblemen kun je voorleggen bij de 
polikliniek Verstandelijk Gehandicapten. Bijvoorbeeld: 
•	 specifieke	gezondheidsproblemen	bij	aandoeningen	

zoals Down syndroom, syndroom van Prader Willi en 
Fragile-X 

 syndroom; 
•	 psychiatrische	problemen;	
•	 gedragsproblemen;	
•	 problemen	rondom	het	ouder	worden;	
•	 epilepsie;	
•	 voedingsproblemen;	
•	 slaapproblemen;	
•	 visusproblemen	(ogen	en	zien);	
•	 gehoorproblemen.	

Daarnaast is de polikliniek er voor adviezen over:
•	 het	beoordelen	van	wilsbekwaamheid;
•	 dilemma’s	rond	anticonceptie	en	kinderwens;	
•	 (vermoedens	van)	seksueel	misbruik;	
•	 second	opinion.	

Voor wie? 
De polikliniek is beschikbaar voor alle thuiswonende men-
sen met een verstandelijke beperking. Er wordt medische 
zorg en advies op maat geboden. Ook ouders, familieleden 
en begeleiders van mensen met een verstandelijke beper-
king kunnen voor advies en ondersteuning een beroep 
doen op de polikliniek. Daarnaast is de polikliniek een 
informatiepunt voor huisartsen en medisch specialisten. 

Waar? 
De polikliniek Verstandelijk Gehandicapten is gevestigd in 
het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, als onderdeel van 
de poli-kliniek neurologie. Kijk voor meer informatie over 
bereikbaarheid en parkeren op www.catharinaziekenhuis.
nl.  

Afspraak maken 
Je kunt een afspraak maken via het telefoonnummer van 
het Catharina Ziekenhuis: 040 – 239 7071. Dit kan alleen 
met een verwijzing van de huisarts of medisch specialist. 

Meer informatie 
Kijk hiervoor op onze website www.swzzorg.nl. Heb je 
vragen over aanmelding, indicatiestelling en financiering? 
Neem dan contact op met SWZ: 0499 – 471 241. 
Of mail: info@swzzorg.nl. 

Karin (27) heeft een licht verstandelijke beperking. 
Ze woont zelfstandig en krijgt begeleiding van 
SWZ. Jaren geleden is ze gesteriliseerd, maar nu 
heeft ze met haar vaste vriend serieuze plannen. 
Ze denken zelfs aan kinderen. 
Karin wil de sterilisatie terugdraaien en stapt 
naar haar huisarts voor een verwijzing naar de 
gynaecoloog. De huisarts vertelt dat eerst 
duidelijk moet zijn dat Karin een beslissing over 
kinderen zelf kan nemen. En heeft ze voldoende 
bagage om een kindje op te voeden? 
De huisarts wil deze zaken laten beoordelen door 
een Arts Verstandelijk Gehandicapten. Karin 
spreekt de arts een paar keer in de polikliniek 
Verstandelijk Gehandicapten. De arts overlegt 
daarnaast met andere zorgverleners die Karin 
kennen. Dit leidt tot een adviesrapport voor de 
huisarts.  


