Patiënteninformatie

Polikliniek voor volwassenen met
Downsyndroom
Bij het Maastricht UMC+ kunnen volwassenen met het syndroom van Down terecht op de
polikliniek voor Volwassenen met Downsyndroom. Deze polikliniek wordt gecoördineerd vanuit
de afdeling Klinische Genetica en is een samenwerkingsverband tussen Maasveld (Koraalgroep),
Stichting Downsyndroom (kern Zuid-Limburg) en het Maastricht UMC+.
De zorgverleners
De volgende zorgverleners zijn direct
betrokken bij deze polikliniek:
 Arts voor Verstandelijk
Gehandicapten (AVG)
 KNO-arts
 Oogarts
 Cardioloog
 Gedragskundige
Waarom deze polikliniek?
De specifieke gezondheidsproblemen
waar mensen met Downsyndroom
mee te maken kunnen krijgen zijn
divers. Daarom kunt u tijdens de
afspraak terecht bij de diverse zorgverleners zoals hierboven vermeld. Hierdoor is in principe
slechts één bezoek per jaar aan het Maastricht UMC+ nodig.
Werkwijze
Het spreekuur van de polikliniek voor volwassenen met Downsyndroom vindt iedere eerste
woensdag van de maand plaats. Een aantal weken voor het bezoek aan de polikliniek ontvangt u
een vragenlijst. Hiermee wordt een inschatting gemaakt van de huidige gezondheid en kunnen
eventuele vragen worden gesteld. Het spreekuur duurt één dagdeel (de ochtend), waarbij alle
vaste zorgverleners worden bezocht. De bevindingen van het spreekuur en eventuele
onderzoeken, leiden tot een individueel advies. Hierover ontvangen u en uw huisarts een brief.
Let op: Het team van de polikliniek geeft een advies, maar neemt de behandeling van de huisarts
niet over.
Aanmelden voor de Polikliniek voor Volwassenen met Downsyndroom
In overleg met de huisarts kunnen volwassenen met Downsyndroom worden aangemeld bij de
polikliniek. Voor het plannen van een afspraak kunt u contact opnemen met de coördinator van
de polikliniek via onderstaand e-mailadres of telefoonnummer (zie onder het kopje contact).
Voor een bezoek aan de Polikliniek voor Volwassenen met Downsyndroom is een verwijsbrief
noodzakelijk. Zonder deze verwijsbrief is het plannen van een afspraak niet mogelijk.
Wanneer in het verleden de Polikliniek voor Kinderen met Downsyndroom (afdeling
Kindergeneeskunde) is bezocht, vindt een overdracht naar de Polikliniek voor Volwassenen met
Downsyndroom plaats. Dit betekent dat er automatisch een oproep komt van de Polikliniek voor
Volwassenen met Downsyndroom.
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Kosten
De kosten van het bezoek aan onze polikliniek worden door de zorgverzekering vergoed. Wel moet
er rekening worden gehouden met ‘het eigen risico’ van de verzekerde. Elk bezoek aan de
verschillende specialismen wordt apart in rekening gebracht. Hierdoor worden mogelijk niet één,
maar meerdere rekeningen verstuurd.
Contact
Zijn er na het lezen van dit informatieblad nog vragen? Bel of mail dan:
Afdeling Klinische Genetica
E-mail:

043-387 58 55
volwassendownpoli@mumc.nl

Websites
 www.mumc.nl
 www.erfelijkheid.nl
 www.gezondidee.mumc.nl
 www.downsyndroom.nl
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