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Polikliniek vaatchirurgie
  
U bent doorverwezen naar de polikliniek vaatchirurgie van ZGT. Dit om te 
onderzoeken of er bij u sprake is van een probleem in uw bloedvaten. Deze polikliniek 
maakt deel uit van de polikliniek chirurgie. In deze folder leest u over de gang van 
zaken wanneer u bent doorverwezen naar deze polikliniek. 
 
Afspraak 
Met u is een afspraak gemaakt voor een 
bezoek aan de polikliniek vaatchirurgie.  
Op deze dag wordt u op de afgesproken tijd 
verwacht op de polikliniek chirurgie. Het 
bezoek duurt circa één uur.  
 
De polikliniek vaatchirurgie 
Op de polikliniek werken vaatchirurg, 
verpleegkundig specialist en vaatlaborant 
nauw samen. De vaatchirurg is 
gespecialiseerd in de behandeling van 
vaataandoeningen. Een verpleegkundig 
specialist is een hoog opgeleide 
verpleegkundige die bevoegd is medische 
taken over te nemen van de arts. De 
vaatlaborant verricht aanvullend 
vaatonderzoek. Deze onderzoeken worden 
verderop in de folder toegelicht. 
 
Gang van zaken 
Een bezoek aan de polikliniek vaatchirurgie 
ziet er als volgt uit: u wordt gezien door een 
verpleegkundig specialist of vaatchirurg. Er 
worden gegevens opgenomen over uw 
klachten en u krijgt een lichamelijk 
onderzoek. Hierna gaat u naar het 
vaatlaboratorium voor aanvullend 
vaatonderzoek. Dit kan een drukmeting en/ of 
looptest zijn. Welke onderzoeken u ondergaat 
is afhankelijk van uw klachten. De mogelijke 
onderzoeken worden hierna kort beschreven. 
 
Vaatonderzoeken 
Drukmeting 
Tijdens dit onderzoek ligt u op een bank. U 
krijgt een bloeddrukband om uw armen en 
enkels. Met behulp van een staafje, zo groot  
 
 

als een balpen, en een gel worden de 
bloedvaten beluisterd. Dit heet 
doppleronderzoek. Met behulp van de 
dopplersignalen wordt de bloeddruk aan uw 
arm en enkel gemeten. De verhouding tussen 
de enkel- en armbloeddruk zegt iets over de 
bloeddoorstroming naar en in uw benen.  
 
Looptest 
Bij de looptest wordt bovengenoemde 
bloeddrukmeting voor en na inspanning 
uitgevoerd. U levert inspanning door het 
lopen op een loopband. Uiteraard wordt er 
rekening gehouden met wat u aankunt. 
 
Het onderzoek is zonder risico en vrijwel 
pijnloos. Het onderzoek duurt circa 30 
minuten.  
 
De uitslag 
Nadat het onderzoek is verricht, wordt u 
teruggezien door de verpleegkundig specialist 
of vaatchirurg. De uitslagen worden 
besproken en indien nodig krijgt u een 
voorstel voor behandeling en/ of nader 
onderzoek.  
 
Voorbereidingen thuis 
Het is voor ons van belang te weten welke 
medicijnen u gebruikt. Wij adviseren u een 
recente medicatielijst mee te nemen. Tevens 
is het handig om gemakkelijk zittende en 
eenvoudig uit te trekken kleding en schoenen 
te dragen. 
 
Vragen 
Wanneer u nog vragen heeft, kunt u tijdens 
kantooruren bellen met het secretariaat 
chirurgie, telefoonnummer 088 708 52 43. 
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Deze folder is een aanvulling op het gesprek 
met de hulpverlener en niet bedoeld als 
vervanging van het gesprek. In deze folder 
kunt u alles nog eens rustig nalezen. Bent u 
van mening dat bepaalde informatie 
ontbreekt of onduidelijk is, dan vernemen wij 
dat graag. 
 
Check uw dossier op MijnZGT 
MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U 
kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of 
mobiel delen van uw medisch dossier inzien, 
persoonlijke gegevens checken, of 
bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij 
voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer 
informatie op: zgt.nl/mijnzgt. 
 


