
 
- Persbericht -  

 
Polikliniek voor mensen met een verstandelijke beperking in 

Diakonessenhuis 

Utrecht, 24 juni 2013 –  Afgelopen vrijdag (21 juni 2013) is in het Diakonessenhuis Utrecht een 
speciale polikliniek voor mensen met een verstandelijke beperking van start gegaan. Kinderen 
en volwassenen met een verstandelijke beperking kunnen hier terecht voor onderzoek, 
behandeling of advies ‘op maat’. De polikliniek is een samenwerking van Abrona en het 
Diakonessenhuis. Het Diakonessenhuis vindt het belangrijk om mensen met een verstandelijke 
beperking de zorg en aandacht te bieden die zij nodig hebben en ontwikkelde met steun van 
zorgverzekeraars een zogenaamd zorgpad voor deze doelgroep. Dit bestaat onder andere uit 
een verpleegkundige intake op maat en aangepast voorlichtingsmateriaal zoals folders en een 
nazorgkaart. Ook zijn verpleegkundigen en medisch specialisten getraind om mensen met een 
verstandelijke beperking de zorg te bieden die zij nodig hebben. In aansluiting hierop nam 
Abrona het initiatief voor oprichting van de polikliniek. Deze wordt bemenst door een arts voor 
verstandelijk gehandicapten (AVG) van Abrona. Mensen met een verstandelijke beperking 
hebben vaak te maken met bijzondere en meervoudige gezondheidsproblemen. De AVG is 
gespecialiseerd in behandeling van deze specifieke problemen. 

Elke vrijdagmorgen spreekuur   
De arts voor verstandelijk gehandicapten houdt elke vrijdagmorgen van 9.00 tot 12.30 uur spreekuur. 
Na verwijzing door een huisarts of een arts in het ziekenhuis, kunnen patiënten met een verstandelijke 
beperking bij haar terecht. De AVG kan bij specifieke gezondheidsproblemen de huisarts of specialist 
adviseren of indien nodig de behandeling overnemen.  
 
Over Abrona  
Abrona is een christelijke organisatie, gespecialiseerd in dienstverlening aan mensen met een 
verstandelijke beperking. Abrona biedt aan 2.000 cliënten ondersteuning bij wonen, werken, leren, 
logeren en dagopvang, en ambulante begeleiding. Ook biedt Abrona vele vormen van behandeling. 
De woonvoorzieningen, dagbestedingcentra en bedrijfsmatige activiteiten zijn vrijwel allemaal 
gevestigd op eigentijdse locaties in de provincie Utrecht. Zo’n 1.700 professionele en gedreven 
medewerkers en ruim 700 vrijwilligers zetten zich dagelijks in voor de cliënten. De nadruk ligt, daar 
waar mogelijk, op ontwikkeling. Samen met alle betrokken mensen in het leven van de cliënt, probeert 
Abrona een bijdrage te leveren aan het verwerven en behouden van een eigen plek in de 
samenleving. Met én voor de cliënt. Abrona heeft VG-poliklinieken in Huis ter Heide (Abrona locatie 
Sterrenberg), De Meern (Abrona locatie Haarlerberg), Blaricum (Tergooi ziekenhuis) en nu ook in het 
Diakonessenhuis locatie Utrecht. 
 
Meer informatie: www.abrona.nl 
Volg ons ook op: www.twitter.com/abrona 
 
Over het Diakonessenhuis Utrecht, Zeist en Doorn 
Het Diakonessenhuis (168 jaar) is een vooruitstrevend algemeen ziekenhuis waar ruim 2700 
medewerkers, onder wie 165 medisch specialisten, zich op drie locaties in de regio Utrecht inzetten 
om patiënten een breed scala aan uitstekende zorg te bieden. Jaarlijks bezoeken ruim 400.000 
mensen de poliklinieken, worden circa 27.000 patiënten opgenomen en vinden er ruim 34.000 
daghandelingen plaats. Kwalitatief hoogwaardige, tijdige en veilige medische en verpleegkundige zorg 
en zorgzaamheid staan voorop. Het ziekenhuis ontvangt hiervoor regelmatig erkenningen van 
onafhankelijke instanties. Het Diakonessenhuis, erkend opleidingsziekenhuis, verricht diverse 
(wetenschappelijke) onderzoeken en werkt onder het motto ‘goede samenwerking is goede zorg’ 
samen met patiënten en diverse zorgpartners binnen en de buiten de regio.  
 
Meer informatie: www.diakonessenhuis.nl 
Volg ons ook op: 
www.twitter.com/diakhuis 
www.facebook.com/diakonessenhuis  


