Polikliniek cardiologie

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Nu u op het spreekuur van de cardiologen verwacht wordt, hebben
wij de volgende informatie voor u.
De polikliniek cardiologie is bedoeld voor mensen die bekend zijn met
hartklachten of waarbij naar aanleiding van bepaalde klachten de diagnose
nog bepaald moet worden.
Op de polikliniek cardiologie werken deze cardiologen:
dr. A. Dall’agata
F.R. den Hartog
T.T. van Loenhout
T. Oosterhof
H.J. Schaafsma
dr. M. van der Veen
dr. R. Walhout
……………………..
Naast de cardiologen zijn er polikliniekassistenten aanwezig.

Wat kunt u verwachten?
Wanneer u op de polikliniek bij de cardioloog komt kunt u uw klachten met
betrekking tot het hart bespreken met de cardioloog. De cardioloog zal op
zijn/haar beurt een duidelijk beeld van uw situatie willen krijgen, door
bijvoorbeeld lichamelijk onderzoek, laboratorium-, radiologie- of ander
onderzoek. Verder geeft de cardioloog informatie over bevindingen, uitslagen
van eventuele onderzoeken en behandelplan. Daar waar nodig is verandert
hij/zij de medicatie.

Het is daarom van groot belang dat u bij ieder polikliniekbezoek aan
de cardioloog uw medicijnlijst meeneemt!

De cardioloog kan u ook door verwijzen naar een andere specialist of
terugverwijzen naar uw huisarts. Als een vervolgafspraak bij de cardioloog
niet meer nodig is, wordt uw huisarts hiervan (schriftelijk) op de hoogte
gesteld.
De polikliniekassistente meet vooraf aan uw bezoek van de cardioloog uw
bloeddruk, gewicht, lengte en eventueel uw hartslag. Verder geeft zij
informatie over de voorbereidingen van eventuele onderzoeken en maakt zij
de afspraken.

Hoe komt u op de polikliniek cardiologie?
Meestal komt u na een opname in het ziekenhuis op de polikliniek ter
controle of vervolgen van het behandelplan. Ook kunt u door uw huisarts of
door een andere specialist verwezen worden naar de polikliniek cardiologie.

Locaties polikliniek cardiologie
Ziekenhuis Ede
Willy Brandtlaan 10, 6716 RP Ede, begane grond vleugel A.
Spreekuurcentrum Veenendaal
Spoorlaan 5, 3903 XS Veenendaal.
Spreekuurcentrum Barneveld
Klaverweide 1a, 3773 AW Barneveld.
Polikliniek Wageningen, Medisch centrum de Poort
Plantsoen 57, 6701 AS Wageningen.
Niet iedere cardioloog heeft spreekuur op alle locaties.
Neem bij ieder polikliniekbezoek mee:
medicijnlijst
verzekeringskaart
geldige legitimatie
patiëntenpas
eventueel een lijstje met uw vragen
Bent u een nieuwe patiënt of zijn uw gegevens gewijzigd?
Wilt u zich voor de afspraak dan eerst melden bij de inschrijfbalie.
Het telefoonnummer van het afsprakenbureau is (0318) 43 43 45.
U kunt ook een afspraak maken via www.zgv.nl
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