TRANSMURAAL PROTOCOL
VASCULAIRE GENEESKUNDE
Inleiding
Op de polikliniek Vasculaire Geneeskunde worden patiënten met een verhoogd risico op
arterieel- of veneus vaatlijden gezien. Het gaat hierbij om:
1. vetstofwisselingsstoornissen
2. (moeilijk-behandelbare) hypertensie
3. trombose/hemostase stoornissen
4. (premature) atherosclerose
5. vasculitis/vasospastische syndromen en
6. (moeilijk-behandelbare) diabetes mellitus type II
Verwijzing voor vetstofwisselingsstoornissen
a. erfelijke dyslipidemiën
REGEL VAN ACHT
Totaal cholesterol
Triglyceriden
HDL-cholesterol

> 8 mmol/l
> 8 mmol/l
< 0,8 mmol/l

b. therapie resistente dyslipidemie
c. medicatie intolerantie
d. premature atherosclerose
patiënten < 55 jaar met manifest vaatlijden (cardiaal, perifeer of cerebraal)
Verwijzen
Verwijzingen zijn mogelijk per brief en fax. Zie contactgegevens.
In de verwijsbrief vermelden van recent en indien beschikbaar onbehandeld lipidenprofiel:
totaal cholesterol, LDL-cholesterol, HDL-cholesterol en triglyceriden)
De patiënt ontvangt binnen 1 week:
 datum en tijd van de afspraak
 vragenlijst
 instructies voor een nuchtere bloedafname voorafgaand aan het eerste consult.
Onderzoek/behandeling/terugverwijzing
Voorbereiding consult
 invullen en terugsturen van ontvangen vragenlijst
 nuchter bloedonderzoek 1-2 weken voor consult
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VERVOLG TRANSMURAAL PROTOCOL
VASCULAIRE GENEESKUNDE
Consult
 evaluatie van risicoprofiel inclusief bijzondere risicofactoren en biomarkers
 uitgebreide familieanamnese en samenstellen van stamboom
 eventueel uitnodigen van potentieel aangedane familieleden
 instellen op medicamenteuze therapie
 controleafspraak na 2-3 maanden
 rapportage van bevindingen binnen 2 weken na 1e consult

Terugverwijzing
 na optimale regulatie (2-3 consulten) wordt patiënt terugverwezen naar huisarts
Wetenschappelijk onderzoek
Patiënten kunnen worden benaderd om te participeren aan wetenschappelijk onderzoek. Bij
participatie wordt u hierover uitgebreid geïnformeerd door de arts verantwoordelijk voor dit
onderzoek.
Familieonderzoek
Mocht er sprake zijn van Familiaire Hypercholesterolemie dan wordt, conform de NHG
richtlijn en met toestemming van de patiënt, door de Stichting Opsporing Erfelijke
Hypercholesterolemie (StOEH) contact opgenomen met de patiënt en zijn/haar familie.
Mocht er sprake zijn van een duidelijke familiaire belasting voor (premature) hart- en
vaatziekten, dan wordt na toestemming contact opgenomen met de patiënt (en zijn/haar
familie).
Contact
Algemeen telefoonnummer AMC: 020 - 566 9111
Secretariaat: 020 - 566 6612
Fax: 020 - 566 9343
Postadres:
Secretariaat Vasculaire Geneeskunde
A2.421, poli A2
AMC, postbus 22660, 1100 DD Amsterdam
Kinderlipiden polikliniek:
Tel.: 020 - 566 4204 (kinderpoli wachtkamer 2)
Fax: 020 - 566 9181
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