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Cardiologie 
 

Post-ACS-poli 
 

Algemene informatie 
 
Inleiding 
U bent door uw cardioloog verwezen naar de post-ACS-poli (post = na, ACS = Acuut 
Coronair Syndroom). Hier vindt u meer informatie over deze polikliniek. 
 
Wat is Acuut Coronair Syndroom (ACS)? 
Acuut Coronair Syndroom is een verzamelnaam voor de hartaandoeningen instabiele 
angina pectoris (hartkramp) en acuut myocardinfarct (hartinfarct). 
 
Stabiele angina pectoris 
Bij stabiele angina pectoris komen de symptomen – gevoel van druk en pijn op de 
borst – voor na een inspanning of bij emoties, maar verdwijnen ze weer bij rust. Als 
de symptomen zich voordoen zonder directe aanleiding en als het gevoel niet vanzelf 
overgaat, is er sprake van een instabiele angina pectoris. 
 
Instabiele angina pectoris (IAP) 
Bij instabiele angina pectoris wordt de doorbloeding van de getroffen kransslagaders 
belemmerd door een bloedstolsel. Dit bloedstolsel is ontstaan doordat de plaque in 
de kransslagader (een opstapeling van cholesteroldeeltjes op de slagaderwand) is 
gescheurd. Dit bloedstolsel blokkeert de toevoerweg in een kransslagader 
gedeeltelijk. Hierdoor bereikt minder zuurstof het gedeelte van het hart dat in 
verbinding staat met deze kransslagader. Er ontstaat daardoor een tijdelijk 
zuurstoftekort. De hartspier sterft niet af, maar ziet af zoals elke andere spier afziet 
die niet voldoende zuurstof en energie krijgt. Instabiele angina pectoris kan een 
voorbode zijn van een acuut myocardinfarct (hartinfarct). 
 
Acuut myocardinfarct (hartinfarct) 
Als een bloedstolsel de bloedtoevoer in een kransslagader helemaal afsluit, krijgt het 
hartweefsel geen zuurstof meer. Hartspiercellen hebben een grote behoefte aan 
zuurstof en sterven dan ook snel af indien er geen zuurstof meer aanwezig is. Er 
treedt dan een acuut myocardinfarct op. Dit wordt ook wel hartinfarct of hartaanval 
genoemd.  
Hartspiercellen die niet afsterven, kunnen wel ernstig beschadigd zijn door het 
hartinfarct. Ze tonen dan alleen een verminderde contractiliteit 
(samentrekkingskracht). Onherstelbaar beschadigde hartspiercellen kunnen niet 
regenereren, ze worden vervangen door littekenweefsel.  
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Wat is de post-ACS-poli? 
De post-ACS-poli is de eerste polikliniek die u bezoekt na uw dotterbehandeling of 
hartoperatie. U heeft een afspraak met een verpleegkundig specialist of physician 
assistant. Zij zullen uitleg geven over uw dotterbehandeling of hartoperatie. 
Daarnaast wordt de medicatie met u besproken. Er wordt gekeken of er nog 
aanpassingen in uw medicatie nodig zijn in verband met risicofactoren zoals de 
bloeddruk of cholesterol. Tevens geeft dit polibezoek u de mogelijkheid om al uw 
vragen te stellen over uw behandeling. 
 
Eerste afspraak 
De eerste afspraak duurt ongeveer 30 minuten. U hoeft van tevoren geen hartfilmpje 
te laten maken. De bloeddruk wordt tijdens het bezoek aan de poli opgemeten. 
 
Vervolgafspraak 
Het kan zijn dat er een vervolgafspraak gemaakt wordt. Dit gebeurt meestal in de 
vorm van een belafspraak. Vaak is dit in combinatie met een bloedafname die van 
tevoren plaatsvindt. 
 
Vervolgafspraak cardioloog 
De eerste afspraak met de cardioloog zal na 3 of 6 maanden plaatsvinden. De 
controleafspraak na 3 maanden is vaak in combinatie met een echo van uw hart. Als 
er een echo gemaakt is, krijgt u de uitslag van de echo tijdens de afspraak met de 
cardioloog. 
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Vragen 
 

Heeft u na het lezen van deze informatie  nog vragen, dan kunt u ze stellen tijdens 
het eerstvolgende bezoek of contact opnemen met de polikliniek. 
 

 
 

Polikliniek Cardiologie 
 

Locatie Venlo
  

routenummer 61
  

 (077) 320 56 04 

Locatie Venray routenummer 18 
 

 (0478) 52 24 38 
 

 
 
   
      
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VieCuri Medisch Centrum  
 

Locatie Venlo  
Tegelseweg 210 
5912 BL Venlo 
(077) 320 55 55 
 

Locatie Venray 
Merseloseweg 130  
5801 CE Venray  
 (0478) 52 22 22 
 

Meer informatie www.viecuri.nl 
 

Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl 
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