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n  Wie contacteren?

n  Spreek erover met uw huisarts. Hij zal u 
helpen de nodige afspraken te nemen.

n  Voor een controle van de bloeddruk 
tijdens 24u (MAPA) kan een afspraak 
vastgelegd worden via het Call Center 
(02/221 92 21).

n  Voor een oppuntstelling van een 
complexe arteriële hypertensie 
zal uw huisarts met de coördinatie-
verpleegkundige (02/221 93 28) een 
afspraak maken.

n  Voor wie?

Elke persoon die aan hypertensie lijdt kan 
via zijn huisarts een afspraak maken bij de 
Hypertensiekliniek voor de volgende onder-
zoeken:

n  Controle van de bloeddruk;

n  Multidisciplinaire tenlasteneming voor de  
oppuntstelling van een complexe arteriële 
hypertensie;

n  Behandeling van arteriële hypertensie 
tijdens de zwangerschap;

n  Pre-conceptioneel advies voor patiënten 
met hypertensie.

Kliniek Sint-Jan  
(campus Kruidtuin)

Kruidtuinlaan 32
1000 BRUSSEL

Nefroloog AHT:  
Dr. Joris Vanparys 

Cardioloog AHT:  
Dr. Béatrice Van Frachen
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n  Wat is arteriële hypertensie precies 
(AHT)? 

AHT of arteriële hypertensie wordt gekenmerkt 
door een verhoogde bloeddruk in de slagaders. 
Indien deze niet behandeld wordt, verhoogt 
een AHT de risico’s op hart- en vaatziekten 
(CVA, infarct, enz.), nierfalen en een slechtere 
bloedsomloop en kan de levensduur met 10 tot 
20 jaar verkort worden.

Er zijn geen symptomen aanwezig, wat 
verklaart dat hypertensieve patiënten zich vaak 
slechts bewust worden van hun aandoening bij 
een routinecontrole van de bloeddruk of het 
verschijnen van complicaties van deze ziekte.

n  Wie zijn wij?

De Hypertensiekliniek is een gespeciali-
seerde structuur die haar patiënten een 
globale, systematische en multidisciplinaire 
behandeling aanbiedt die gebaseerd is op de 
meest recente internationale aanbevelingen.

De patiënten worden omkaderd door cardiolo-
gen, nefrologen, diëtisten, endocrinologen en 
een coördinatieverpleegkundige die allemaal 
gespecialiseerd zijn in de behandeling van 
hoge bloeddruk.

Het doel van de Hypertensiekliniek is een 
transmurale samenwerking met de huisarts 
te ontwikkelen.

Zij stelt hem instrumenten en hulpmiddelen 
ter beschikking die de diagnose van 
de patiënt met complexe hypertensie 
versnelt (bloeddrukcontrole gedurende 
24 uur, bloedafname, urine over 24 uur, 
multidisciplinair overleg). Deze samenwerking 
past in een optiek van klinische, economische 
en organisatorische efficiëntie.

n  Therapeutisch kader

Het therapeutische kader stelt een dubbele 
benadering voor:

n   Diagnostisch: 

Aan de patiënt worden een begeleiding en 
een individuele behandeling voorgesteld. 
In functie van de monitoring van de 
bloeddruk en de laboratoriumresultaten 
volgt de patiënt een zorgpad dat aangepast 
is aan zijn pathologie. Tijdens dit zorgpad 
wordt de patiënt begeleid door een 
coördinatieverpleegkundige die hem helpt 
om de nodige raadplegingen te plannen.

n   Educatief: 

Aangezien de patiënt beter op de hoogte 
is, kan hij acteur en partner worden in zijn 
persoonlijke gezondheidszorgen. Vanuit 
deze optiek kan hij gebruik maken van 
documentatie en raadgevingen vanwege 
onze specialisten. Een gezondere levensstijl 
en een verandering van eetgewoonten 
zijn bijvoorbeeld gunstige factoren die de 
preventie en de behandeling van arteriële 
hypertensie bevorderen.

Het zorgpad arteriële hypertensie waartoe 
dit therapeutische werk behoort organiseert 
een betere uitwisseling van informatie, 
verbetert de samenwerking en coördinatie 
tussen de verschillende zorgverleners en 
laat ons toe borg te staan voor een efficiënte 
kwaliteitsverzorging.


