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Vasculair centrum Rijnstate
Het Rijnstate Vasculair Centrum is een kennis- en behandelcentrum 
voor patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaataandoenin-
gen. Specialisten van diverse disciplines werken hier samen. Bij de 
aanpak van risicofactoren kunt u met verschillende zorgverleners 
contact hebben. Vaak is dit uw huisarts of medisch specialist. Maar u 
kunt ook te maken krijgen met een verpleegkundige, diëtist, fysio-
therapeut of apotheker. Al deze zorgverleners werken samen in een 
team. Van dit team van zorgverleners is één persoon aangewezen als 
‘centrale zorgverlener’. 

Centrale zorgverlener
Uw centrale zorgverlener is degene die u als eerste kunt aanspreken 
bij vragen of problemen. Ook denkt uw centrale zorgverlener met u 
mee bij het bepalen van uw gezondheidsdoelen. Heeft u voorkeur 
wie van uw zorgverleners voor u de rol van centrale zorgverlener 
vervult? Bespreek dat dan gerust. Bespreek vragen en problemen.  
Een groot deel van de zorg voor uw hart en vaten doet u zelf. U 
bent zelf verantwoordelijk voor een gezonde leefstijl en het goed 
innemen van medicijnen. Dat kan een zware belasting zijn. Gelukkig 
staat u er niet alleen voor. U kunt altijd steun en advies vragen van 
uw zorgverleners.
 

Centrale zorgverlener
Naam / Functie 

Adres 

Tel. / wanneer bereikbaar 

E-mailadres 

Overige zorgverleners
Naam / Functie 

Adres 

Tel. / wanneer bereikbaar 

E-mailadres 

Naam / Functie 

Adres 

Tel. / wanneer bereikbaar 

E-mailadres 

Naam / Functie 

Adres 

Tel. / wanneer bereikbaar 

E-mailadres 
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Hart-en vaatziekten
Verschillende oorzaken spelen een rol bij het ontstaan van hart- en 
vaatziekten. Aan sommige oorzaken kunt u niets doen, bijvoorbeeld 
als hart- en vaatziekten in de familie voorkomen. Andere risicofacto-
ren kunt u wel zelf kleiner maken.

Risicofactoren
De volgende risicofactoren vergroten de kans op hart- en vaatziekten.  
Al deze factoren kunt u zelf beïnvloeden:
-  Roken
-  Ongezond eten
-  Te veel alcohol drinken
-  Te weinig bewegen
-  Te hoge bloeddruk
-  Te hoog cholesterolgehalte in het bloed
-  Bij diabetes: te hoge glucosewaarden
-  Overgewicht
-  Te veel stress
-  Onzorgvuldig medicijngebruik

Met uw zorgverlener bespreekt u hoe u ervoor kunt zorgen dat uw 
risico op hart-en vaatziekten kleiner wordt. U beslist samen of u 
medicijnen moet gebruiken of dat het voldoende is dat u gezonder 
gaat leven zoals niet roken, gezond eten, niet te veel alcohol drinken 
en voldoende bewegen.
Zorgvuldig medicijnen gebruiken klinkt makkelijker dan het in de 
praktijk vaak is. De meeste medicijnen zijn van belang voor de rest 
van uw leven. Zeker als u meerdere medicijnen per dag moet nemen, 
kan dat een belasting zijn. Heeft u problemen met of vragen over 

uw medicijnen? Bespreek dit dan met uw apotheker of (centrale) 
zorgverlener.

Risicofactoren aanpakken
Gezonder leven en leefgewoontes veranderen kan een behoorlijke 
opgave zijn. Dat is het zeker als meerdere risicofactoren bij u een rol 
spelen. Het is belangrijk dat u een manier kiest die bij u past. Dan 
is de kans op succes het grootst. Misschien pakt u het liefst alles 
tegelijk aan. Het kan ook dat u liever met één risicofactor begint.
Uw zorgverlener is degene die veel weet over de medische kant van 
uw gezondheid. Maar u bent degene die alles weet over uw leven. 
Over wat wel en niet kan en wat bij u past. Bespreek met uw zorgver-
lener aan welke risicofactoren u wilt werken en welke gezondheids-
doelen u wilt bereiken. Samen kunt u haalbare doelen bepalen.
Noteer deze bij  ‘Mijn doelen’  verder in dit Zorgplan.

Roken
-  Roken tast slagaders aan
-  Verhoogt hartslag en bloeddruk
-  Verlaagt goed cholesterol (HDL)
-  Verhoogt kans aan vaatziekten te overlijden
-  Grotere kans op hart-en vaatziekten

Hoge bloeddruk
-  Grotere kans op hart-en vaatziekten
-  Verhoogt kans op hartfalen en slechtere bloedsomloop
-  Hogere kans op chronisch nierfalen
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Te veel stress
-  Kan leiden ton ongezonde leefgewoontes
-  Verhoogt bloeddruk
-  Kan hart-en vaatziekten verergeren
-  Verhoogt kans op depressieve klachten
-  Grotere kans op hart-en vaatziekten

Onzorgvuldig medicijngebruik
-  Medicijnen werken alleen optimaal als ze volgens voorschrift 
 worden ingenomen

Informatie
U kunt alle informatie over hart-en vaatziekten en de daarbij  
horende risicofactoren vinden op onze website: 
http://www.rijnstate.nl/Vasculaircentrum  

Ongezond eten
-  Leidt tot overgewicht
-  Verhoogt bloeddruk
-  Verhoogt cholesterolgehalte
-  Verhoogt glucosegehalte (bloedsuiker)
-  Verhoogt kans op bloedstolsels
-  Grotere kans op hart-en vaatziekten

Te veel alcohol drinken
-  Verhoogt bloeddruk
-  Grotere kans op hart-en vaatziekten

Te weinig bewegen
-  Verhoogt bloeddruk
-  Verhoogt cholesterolgehalte
-  Leidt tot overgewicht
-  Grotere kans op hart-en vaatziekten

Te hoog cholesterolgehalte
-  Grotere kans op hart-en vaatziekten door slecht cholesterol (LDL)

Te hoge glucosewaarden (diabetes)
-  Grotere kans op hart-en vaatziekten

Overgewicht
-  Verhoogt bloeddruk
-  Verhoogt cholesterolgehalte
-  Verhoogt glucosegehalte (bloedsuiker)
-  Grotere kans op hart-en vaatziekten
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Mijn doelen

Kruis de risicofactoren aan die voor u van toepassing zijn

  Roken   Ongezond eten    Te veel alcohol    Te weinig bewegen    Te hoge bloedglucosewaarden

  Te hoog cholesterol    Te hoge bloeddruk   Overgewicht    Te veel stress    Onzorgvuldig medicijngebruik

Wat wil ik bereiken Hoe ga ik het doen Steun en advies Begindatum Evaluatie, hoe gaat het?
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Medicijnen

Naam medicijn Dosering Reden Innametijd Startdatum Stopdatum Waarom stop?

Allergieën en bijwerkingen Zelfzorgmedicijnen
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Meetwaarden

Datum

streefwaarde

Lengte

Gewicht

BMI

Buikomvang

Bloeddruk Links              

                    Rechts

Cholesterol

- HDL

- LDL

- Triglyceriden

Nuchter glucose

HbA1c

GFS

Eiwit in urine
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Glucosewaarden

Datum N. N.O V.M N.M V.A N.A V.S Nacht Nacht O M A S Toelichting
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Glucosewaarden

Datum N. N.O V.M N.M V.A N.A V.S Nacht Nacht O M A S Toelichting
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Glucosewaarden

Datum N. N.O V.M N.M V.A N.A V.S Nacht Nacht O M A S Toelichting
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Notities door diëtetiek

 

 

 

 

 

 

Notities door fysiotherapie

 

 

 

 

 


