Polikliniek vaatchirurgie

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Welkom bij de vaatpolikliniek van Ziekenhuis Gelderse Vallei. De
afdeling vaatchirurgie houdt zich bezig met aandoeningen van de
bloedvaten. Dit betreft zowel de aanvoerende bloedvaten (slagaders),
als de afvoerende bloedvaten (holle aders). Hieronder staan enkele
veel voorkomende aandoeningen.

Slagaders:
TIA's: halsslagader
Aneurysma;
buikslagader
Etalagebenen, bekken
en been slagaders

Holle aders:
Spataderen

Dialyse toegang:
Shunt chirurgie

Deskundigen
Bij de behandeling van ziekten aan de bloedvaten zijn meerdere
zorgprofessionals betrokken. Om hun plek in uw behandeling duidelijk te
maken stellen wij hen in deze folder graag aan u voor.

Vaatchirurgen
De vaatchirurg is uw hoofdbehandelaar bij aandoeningen van de slagaders in
hals, buik, armen en benen. Afhankelijk van het ziektebeeld wordt voor
diagnostiek en behandeling samengewerkt met de radioloog, neuroloog,
cardioloog en internist.
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Interventieradioloog
De behandeling van slagaderproblemen gebeurt steeds vaker van binnenuit
via de bloedbaan. Vernauwde bloedvaten kunnen worden gedotterd, met
ballon en eventueel een stent. Deze behandeling gebeurt op de angiografie
kamer door de interventie radioloog. Is naast een dotter ook een operatie
nodig, dan gebeurt dit op de operatiekamer door vaatchirurg en interventie
radioloog samen. Dit geldt ook voor aneurysma behandelingen met stents
(EVAR). In Ziekenhuis Gelderse Vallei is een aantal radiologen in
vaatinterventies gespecialiseerd.
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Physician assistant vaatchirurgie / dermatologie
Op de vaatpolikliniek werken twee physician assistants onder directe
supervisie van vaatchirurg en dermatoloog. Zij zijn op HBO niveau geschoold
in die onderdelen van de geneeskunde die relevant zijn voor de
vaatchirurgische zorg. Voor spataderproblemen assisteren zij bij het
opstellen van een behandelplan, en doen zelfstandig poliklinische
behandelingen. Voor slagaderproblemen verzorgen zij consulten op de
polikliniek, en doen visite op de verpleegafdeling.
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Dermatologen
De diagnostiek en behandeling van spataderen gebeurt in nauwe
samenwerking met de afdeling dermatologie. Vaak bestaat de behandeling
uit een vaatchirurgisch en een dermatologisch deel.
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Snelle behandeling
Mocht er een polikliniek bezoek of behandeling bij de vaatchirurg nodig zijn,
dan streeft Ziekenhuis Gelderse Vallei er naar dit binnen 2 à 3 weken te
realiseren.

Regionale samenwerking
De vaatchirurgen hebben een regionale samenwerking met de ziekenhuizen
Rijnstate in Arnhem en Slingeland in Doetinchem. Er is een regionale
patiëntenbespreking en de diensten worden gezamenlijk verzorgd.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stelt u ze dan gerust aan de
polikliniekassistent. U kunt op werkdagen bellen naar polikliniek vaatchirurgie,
(0318) 43 43 45. Kijk ook eens op onze website: www.zgv.nl/vaatpoli
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