Vasculaire preventie
polikliniek

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Uw behandelend arts (vaatchirurg, neuroloog, cardioloog of huisarts)
heeft met u afgesproken dat u wordt verwezen naar de vasculaire
preventie polikliniek. Op de polikliniek, die zich bevindt op de
polikliniek interne geneeskunde (vleugel A, bestemming 28) wordt
door de internist onderzocht welke risicofactoren u heeft voor harten vaatziekten. Vervolgens wordt voor de aanwezige risicofactoren
een behandelplan opgesteld.
Dit behandelplan kan bestaan uit starten of veranderen van medicijnen en/of
advies met betrekking tot het veranderen van uw leefstijl. In principe
doorloopt u een vast traject, zoals hieronder wordt beschreven.
In enkele situaties wordt hiervan afgeweken.

Onderzoeken vooraf
De volgende onderzoeken vinden plaats voorafgaande aan uw eerste
bezoek bij de vasculair internist:
Laboratoriumonderzoek op vetwaarden (o.a.cholesterol), bloedsuiker en de
nierfunctie
Laat 1 week voor u bij de internist komt bloed prikken. Hiervoor hoeft u geen
afspraak te maken. U mag vóór het bloed prikken niets gegeten of gedronken
hebben (zie aanvraagformulier). Neem het aanvraagformulier mee en geef
deze af bij het laboratorium. U kunt het laboratorium vinden op de begane
grond, als u de centrale hal binnenkomt, links in de hoek.
Urine onderzoek
Urine kunt u dan gelijktijdig meenemen naar het laboratorium en daar
inleveren.
ECG (Electro Cardio Gram)
Dit is het zogenaamd hartfilmpje. Het ECG kunt u ook zonder afspraak laten
maken. Dit kan op dezelfde dag als het bloedprikken (met uitzondering van
de zaterdag). U moet zich wel even melden bij de hartfunctie. Deze bevindt
zich op de begane grond, vleugel A, bestemming 34.

Vasculair internist
De arts verricht lichamelijk onderzoek, bespreekt met u de uitslagen van de
verrichte onderzoeken en stelt met u een behandelplan op.

Vragen
Heeft u nog vragen met betrekking tot de vasculaire preventie polikliniek,
neem dan gerust contact op met de polikliniek-assistent (0318) 43 53 40.
Dr. R.H.H. Bemelmans, internist vasculair geneeskundige
Dr. R.A. de Vries, internist vasculair geneeskundige

Uw afspraken
Wij hebben een afspraak voor u gepland.
Vasculair internist
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