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Neem voor vragen en/of het aanvragen 
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adviseurs kunnen u ook helpen bij de 
aanvraag van de indicatie. 
T 020 589 00 50
E csb@amsta.nl
I  www.amsta.nl 

Bereikbaarheid

Openbaar vervoer
De dichtstbijzijnde bus en tramhaltes zijn 
halte Pretoriusstraat en Wijttenbachstraat. 
Wijzer bevindt zich tevens op loopafstand 
van het Amsterdam Muiderpoort station. 
Voor de meest actuele reisinformatie kijkt 
u op: www.gvb.nl

Auto
Vanaf de A10, afslag S113 nemen. Onder 
aan de afslag richting centrum. Rechtdoor 
tot de Middenweg overgaat in de Linnaeus-
straat (bij de Hema). De Polderweg is de 2e 
straat rechts (net voor het spoorwegvia-
duct). Het kantoor van Wijzer bevindt zich 
direct aan de rechterkant. 

Voor tijdelijke 
ondersteuning 

ga je naar 
Wijzer



Gespecialiseerd 
aanbod
Soms is de problematiek van 

mensen met een verstandelij-

ke beperking zo ingewikkeld, 

dat gespecialiseerde expertise 

nodig is. Wijzer, het ambulant 

centrum voor diagnostiek en 

behandeling van Amsta Ka-

raad, biedt die expertise. 

•  Diagnostiek 
Door middel van dossieronderzoek, 
gesprekken, observaties en psychologisch 
onderzoek vormen wij een beeld van de 
cliënt. Aanvullende en specifieke diagnos-
tiek, zoals medisch of psychiatrisch 
onderzoek, kan deel uitmaken van de 
integrale aanpak. Dit kan in samenwer-
king met de Arts Verstandelijk Gehandi-
capten en externe psychiaters plaatsvin-
den. Elk diagnostiektraject wordt 
afgesloten met een advies voor eventuele 
vervolgstappen. 

•  Behandeling
Wijzer biedt diverse vormen van individu-
ele behandeling bij psychische klachten en 
levensproblemen als gevolg van traumati-
sche ervaringen, aanpassings- of ontwik-
kelingsproblemen. Hiervoor kiezen wij een 
therapievorm die past bij de persoon en 
de situatie. Soorten therapie zijn onder 
meer cognitieve gedragstherapie, EMDR, 
integrale psychotherapie, psychomotori-
sche therapie, relatietherapie, systeem-
therapie, competentie versterkende 
behandelingen en plegerbehandeling. 

•  Consultatie en coaching
Wijzer biedt kortdurende consultatie, 
bijvoorbeeld bij behoefte aan een second 
opinion. De mensen in het netwerk van de 
cliënt kunnen bij Wijzer terecht voor 
coaching en advies. Meer kennis van en 
inzicht in de problematiek en de verstan-
delijke beperking van de cliënt verbetert 
de begeleiding.  

Werkwijze
Bij Wijzer staan we naast de cliënt. Een 
belangrijk onderdeel van de behandeling 
is gericht op het benutten van mogelijk-
heden van de cliënt. Tevens stemmen wij 
de behandeling altijd af op de individuele 
behoeften. Wederzijds respect en gelijk-
waardigheid zijn hierin de basis. Bij elk 
diagnostiek- of behandeltraject zoeken wij 
aansluiting bij de mogelijkheden van de 
cliënt. Ook streven wij ernaar om het 
netwerk van de cliënt bij dit traject te 
betrekken. 

Door wie? 
Bij Wijzer werken gespecialiseerde (GZ-)
psychologen en orthopedagogen. In 

nauwe samenwerking met het Ambulant 
Specialistisch Team van Amsta Karaad of 
het Justitieel team (JUST) zorgen wij voor 
ondersteuning in de praktijk. Daarnaast 
is inzet mogelijk van specialisten werk-
zaam bij Amsta Karaad, waaronder een 
logopedist en andere vaktherapeuten. 
Voor psychiatrische- en medische 
consultatie werken we samen met 
partners uit de stad. 

Voor wie? 
Wijzer richt zich op volwassenen en 
kinderen in de regio Amsterdam, bij wie 
naast een verstandelijke beperking ook 
sprake is van bijkomende problematiek. 
Onder deze problematiek valt bijvoor-
beeld: emotionele en/of gedragsproble-
men, psychiatrische-, justitiële en/of 
verslavingsproblematiek. 

Kosten
Ondersteuning van Wijzer wordt vergoed 
vanuit de zorgverzekeringswet, GZSP 
(Geneeskundige Zorg Specifieke Patiënt-
groepen). Hiervoor is een verwijzing van 
de huisarts nodig. Heeft u een zorg-

zwaartepakket vanuit de WLZ (Wet 
Langdurige Zorg) van het CIZ (Centrum 
Indicatiestelling Zorg), dan kan de zorg 
op de behandelindicatie hieruit geleverd 
worden. Wijzer is ook bevoegd om 
forensische zorg te leveren binnen het 
strafrechtelijk kader. Hiervoor is een indi-
catiestelling vanuit reclassering noodza-
kelijk (via Informatiesysteem Forensische 
Zorg- IFZO).

Heeft u vragen over een vergoeding? 
Neem dan contact op met ons Cliënten 
Service Bureau. Zij helpen u graag.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht op 
de website van Amsta (www.amsta.nl/
amsta-karaad). Heeft u een specifieke 
vraag, neem dan contact op met het 
Cliënten Service Bureau. 

Het aanbod van Wijzer
Wijzer richt zich op volwassenen en kinderen  
bij wie, naast een verstandelijke beperking,  
ook sprake is van bijkomende problematiek en 
die daarom specialistische hulp nodig hebben. 
Onder deze problematiek valt bijvoorbeeld: 
emotionele en/of gedragsproblemen,  
psychiatrische-, justitiële en/of verslavings-
problematiek. 


