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Patiënteninformatie wordt 

met de grootste zorg 

samengesteld. Het betreft 

algemene informatie. 

U kunt aan deze uitgave 

geen rechten ontlenen. 
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Verpleegkundig 
specialist vasculaire 
geneeskunde
Op de polikliniek Interne geneeskunde kunt u te maken krijgen met een verpleegkundig 
specialist vascualaire geneeskunde. In deze folder leest u wat deze specialist doet en 
wat zij voor u kan betekenen.

Wat is een verpleegkundig specialist?
Een verpleegkundig specialist is een verpleegkundige met een 
masteropleiding. Zij is een expert op een specifiek medisch en 
verpleegkundig terrein. In afstemming met de internist kan zij 
diagnose(s) op medisch- en verpleegkundig gebied stellen en 
zorgen voor goede afstemming tussen de medische behandeling 
en verpleegkundige zorg voor patiënten. 
De Verpleegkundig Specialist (VS) is bevoegd om zelfstandig 
behandelingen in gang te zetten en advies te geven. Zij neemt 
een aantal taken van de arts over en doet dit altijd onder 
supervisie van de medisch specialist.
De verpleegkundig specialist vasculaire geneeskunde van Gelre ziekenhuizen Apeldoorn 
is Sybiel Aling-Bakker (zie foto).

Wat kunt u van de verpleegkundig specialist verwachten?
• De verpleegkundig specialist brengt (mogelijke) hart- en vaatziekten in kaart en de 

risicofactoren die daarmee samenhangen. Daarbij hoort ook een lichamelijk 
onderzoek en vaak een hartfilmpje. 

• De verpleegkundig specialist bespreekt met u de betekenis van laboratorium 
uitslagen (zowel recente- als eventuele oudere uitslagen).

• Verschillende leefstijl aspecten hebben invloed op het risico op hart- en vaatziekten. 
De verpleegkundig specialist bespreekt met u welke aspecten voor u belangrijk zijn. 

• Adviseert de verpleegkundig specialist u om uw leefstijl aan te passen? Dan zal zij u 
ook handvatten geven hoe u dit kunt doen.

Spreekuur
U kunt terecht bij de verpleegkundig specialist tijdens het poliklinisch spreekuur:
• maandag en donderdag; 
• polikliniek Interne geneeskunde van Gelre Apeldoorn.
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Uw afspraak
De afspraken bij de verpleegkundig specialist worden voor u gemaakt. Maar als u wilt, 
kunt u ook zelf een poliklinische- of telefonische afspraak maken. U kunt een afspraak 
maken:
• Bij de balie van de polikliniek Interne geneeskunde van Gelre Apeldoorn
• Telefonisch: maandag t/m vrijdag 8.30 – 16.30, tel: 055 – 581 81 63. 

Afzeggen van uw afspraak
Kan uw afspraak om dringende redenen niet doorgaan? Neem dan contact op met het 
secretariaat van polikliniek Interne geneeskunde via tel: 055 – 581 81 63. 
Wij kunnen dan iemand anders in uw plaats helpen en maken met u een nieuwe afspraak. 


