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Vasculair Expertise 
Centrum 
Algemene informatie
U bent door uw huisarts en/of specialist verwezen om één van de volgende redenen:
• slagaderverkalking (atherosclerose)
• een verhoogd (familiair) cholesterol 
• hoge bloeddruk
• een andere reden die mogelijk een sterk verhoogd risico op hart- en vaatziekten 

kan geven

Hiervoor krijgt u een afspraak bij het Vasculair Expertise Centrum Apeldoorn. 
Deze folder geeft u informatie over wat u van ons kunt verwachten.

Waarom het vaatrisico traject?
Slagaderverkalking zorgt voor vernauwde bloedvaten waardoor gezondheidsklachten 
kunnen optreden zoals een hartinfarct of beroerte. Tijdens het traject bij het Vasculair 
Expertise Centrum wordt uw risico op hart- en vaatziekten in kaart gebracht. U weet 
daarna: 
• Of u uw risico op hart- of vaatziekte zelf kunt verlagen;
• Of risicofactoren en/of ziekten volgens de nu gebruikte richtlijnen behandeld worden;
• Hoe u door veranderen van levensstijl uw risico op hart- of vaatziekte kunt 

verminderen; 
• Of andere medicijnen u beter kunnen helpen.

Het Vasculair Expertise Centrum team
Er zijn 3 specialismen betrokken: cardiologie, interne geneeskunde en vaatchirurgie. Het 
team is aangevuld met een verpleegkundig specialist die is opgeleid om enkele medische 
taken uit te voeren. . Een keer per maand heeft het Vasculair Expterise Centrum team 
overleg.

Welke afspraken en onderzoeken?
Het traject bestaat uit een aantal afspraken. Als het kan vinden deze via BEELD-bellen 
en/of telefonische afspraken plaats. Een fysieke poliklinische afspraak kan als u dat zelf 
wenst of het voor ons reden is om u daarvoor uit te nodigen. 
Voor de afspraak is vaak laboratorium onderzoek nodig en onder meer 
bloeddrukmetingen.
Om op het eerste bezoek uw gezondheidsrisico’s zo goed mogelijk in beeld te kunnen 
brengen vragen wij u:
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Voorbereiding
Wilt u minimaal 1 week voor uw afspraak de vragenlijst invullen en terugsturen (een 
antwoordenvelop is bijgesloten).
Tot 1 dag voor uw eerste afspraak kunt u bloed en ochtendurine laten onderzoeken als u 
een Laboratoriumaanvraagformulier bij de afspraak heeft ontvangen. Maak hiervoor een 
afspraak via de website www.gelreziekenhuizen.nl/patient/bloedprikken/.
Dit is dus niet voor iedereen nodig.
Bloedafname hoeft niet ‘nuchter’ en kan ook op een van de prikposten van Gelre 
ziekenhuizen worden afgenomen.
Let op: haal vooraf een potje bij het laboratorium voor de ochtend urine. Urine wordt 
alleen ingenomen in een potje van het laboratorium in Gelre ziekenhuzen Apeldoorn.

Uw eerste bezoek 
Deze afspraak duurt 45 minuten en kan meestal met BEELD-bellen via uw 
smarttelefoon. U heeft een gesprek met de verpleegkundig specialist. De reden van 
verwijzing wordt besproken en alle aspecten die daarbij belangrijk zijn. Zij bespreekt 
met u welke risicofactoren bij u van toepassing zijn en hoe u deze positief kunt 
beïnvloeden. Ook de uitslag van het bloed en urine en eventuele andere onderzoeken 
wordt beoordeeld en met u besproken. Als het nodig is, wordt uw behandeling meteen 
aangepast of wordt hierover eerst overlegd met de internist. De verpleegkundig specialist 
neemt daarna telefonisch contact met u op. U en uw verwijzend specialist en/of huisarts 
ontvangt een brief met alle bevindingen en adviezen.

Uw vervolg bezoek 
Als het nodig is, wordt een vervolg afspraak gemaakt met de verpleegkundig specialist of 
de internist. Dit is om de geadviseerde therapie te optimaliseren en bijvoorbeeld 
aanvullende onderzoeken te bespreken. Aanvullende onderzoeken kunnen zijn: 
• een hartfilmpje (ECG)
• lichamelijk onderzoek waarbij ook de bloeddruk, lengte, gewicht en buikomtrek 

wordt gemeten
• radiologie onderzoek (Echo bijvoobeeld)
• laboratorium onderzoek
Alles is gericht op verlaging van het risico op (verergering van) hart- en vaatziekten.
Na afronding van het traject ontvangt u en uw verwijzend specialist en/of huisarts 
opnieuw een brief. In deze brief kan gevraagd worden aan uw huisarts om u in de 
toekomst te blijven controleren.

Waar meldt u zich voor vaatrisico traject?
Het spreekuur wordt gehouden in Gelre ziekenhuizen Apeldoorn op de polikliniek:
• Interne geneeskunde: route 137

Bereikbaarheid
• Verpleegkundig specialist Sybiel Aling: ma en do via tel: 055 - 844 66 37
• Vragen? Bel met secretariaat van polikliniek Interne geneeskunde: 

ma t/m vrij 9.00 - 12:30 uur en 13.30 – 16.00 uur, tel: 055 – 581 81 63

http://www.gelreziekenhuizen.nl/patient/bloedprikken/

