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Wat is een TIA? 

Mogelijk heeft u een TIA doorgemaakt. Een TIA (de medische term hiervoor is Transient Ischaemic Attack) is een 

tijdelijke verstoring van de bloeddrukstroming. Een TIA heeft de volgende kenmerken:  

 een TIA treedt altijd plotseling op. 

 een TIA is van korte duur (meestal tien tot twintig minuten maar altijd minder dan 24 uur). 

Een TIA kan zich manifesteren op verschillende manieren en via meerdere symptomen, bijvoorbeeld:  

 gevoelsstoornis of krachtsverlies in been of arm 

 een scheve mond 

 problemen met praten 

 een verminderd gezichtsvermogen of dubbel zien 

 evenwichtsstoornissen 

Let wel, de onderzoeken die u vandaag ondergaat moeten aanwijzen of er sprake is van een TIA. Mogelijk is er een 

andere oorzaak voor uw klachten. Voor uitvoeriger informatie over een TIA kunt u de brochure van de Nederlandse 

Hartstichting “TIA: een voorbijgaande beroerte” raadplegen.  

 

Waarom een TIA poli? 

Een TIA laat geen restverschijnselen na. De bloeddoorstroming naar de hersenen is na afloop hersteld. Een TIA moet 

echter wel opgevat worden als een waarschuwing. Het kan een voorbode zijn van een beroerte. Het onderzoek op de 

TIA poli is ingesteld om snel en efficiënt  te kunnen achterhalen wat de oorzaak is van de TIA en om samen met u een 

behandelplan op te stellen.  

 

Hoe ziet de dagindeling op de TIA poli er voor u uit? 

Voorbereiding  

 U hoeft niet nuchter te zijn voor de onderzoeken en mag dus gewoon eten/drinken.  

 U mag gewoon uw medicatie innemen. 

 Draagt u makkelijk zittende kleding aangezien u zich een aantal keer zult moeten uit- en aankleden.  

 U krijgt deze dag veel informatie te horen. Het is dus prettig wanneer u iemand meeneemt, twee mensen horen 

immers meer dan één.  

 Doordat alle onderzoeken en afspraken op één dag gepland worden, zult u tussendoor regelmatig moeten wachten. 

Neem eventueel iets te lezen mee.  

 De laatste afspraak zal rond 14:00 uur klaar zijn. In het ziekenhuis is een restaurant aanwezig waar u tussendoor 

eventueel iets kunt eten of drinken. U mag uiteraard ook zelf iets meebrengen. 

Patiënten informatiefolder 
TIA poli 
U heeft een afspraak op de TIA-poli van Adrz locatie Vlissingen. Deze folder geeft 

meer informatie over wat een TIA is, de TIA poli en de onderzoeken die u vandaag zal 

ondergaan. 

onderdeel van 
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Dagindeling   
1. Poli neurologie: u wordt om 08:30 uur verwacht op de polikliniek neurologie locatie Vlissingen. U mag zich 

melden bij de doktersassistente op begane grond, kamer 24. Van haar ontvangt u een overzicht met alle 

afspraken op een rij en de benodigde formulieren.  

2. Het laboratorium: u mag zich aanmelden bij de aanmeldzuil van het laboratorium. U kiest bij de aanmelding 

voor ‘cito bloedonderzoek’. Het laboratorium bevindt zich op de begane grond, vlakbij de hoofdingang.  

3. Poli neurologie: de neuroloog. U meldt zich hiervoor aan bij de aanmeldzuil bij de ingang van het ziekenhuis. Er 

wordt gevraagd uw legitimatiebewijs te scannen. Er staan gastvrouwen of gastheren klaar om u zo nodig te 

helpen. De neuroloog zal bepalen of alle geplande onderzoeken noodzakelijk zijn in uw specifieke situatie. 

Indien bepaalde onderzoeken niet noodzakelijk zijn worden deze geannuleerd.  

4. Poli cardiologie: u mag plaatsnemen in de wachtkamer Veerse Meer (begane grond). U hoeft zich niet te 

melden. Op de poli cardiologie wordt een hartfilmpje bij u gemaakt (ECG). Hiervoor wordt u gevraagd het 

bovenlichaam te ontbloten en krijgt u een aantal elektroden op uw borstkas geplakt. Tijdens het maken van het 

hartfilmpje ligt u plat op een onderzoeksbank en mag u niet praten of bewegen. Het maken van het hartfilmpje 

duurt slechts enkele minuten. Het hartfilmpje wordt beoordeeld door de cardioloog. 

5. Functieafdeling klinische Neuro Fysiologie (KNF): u mag plaatsnemen in de wachtkamer Veerse Meer (begane 

grond). U hoeft zich niet te melden. Op de functieafdeling KNF ordt er een echo van de halsslagaderen (Duplex 

onderzoek) gemaakt. U moet voor dit onderzoek ongeveer 45 minuten op de rug liggen. De laborant spuit wat 

(koude) echo gel op de zijkant van uw hals en strijkt met een apparaatje (een echo transducer) over beide zijden 

van de hals. Hij of zij maakt echo beelden van de halsslagaderen om vast te stellen of er zich afwijkingen in de 

halsslagaderen bevinden. De echo laborant maakt na afloop van het onderzoek een verslag voor de neuroloog 

met de bevindingen. De neuroloog kan de plaatjes ook zelf bekijken en beoordelen.  

6. Afdeling Beeld Vormende Technieken (röntgenafdeling/afdeling radiodiagnostiek): deze afdeling bevindt zich op 

de begane grond, naast het laboratorium. U mag zich melden bij de balie van de röntgenafdeling. Op de 

röntgenafdeling  wordt er een CT scan van u hersenen gemaakt. U moet hiervoor op de rug plaatsnemen op de 

onderzoekstafel. U moet gedurende het onderzoek heel stil liggen. Er draait een röntgenapparaat om u heen. 

Uw hoofd bevindt zich in een korte, open tunnel. Bij dit onderzoek mag uw begeleider niet aanwezig zijn i.v.m. 

de röntgenstraling. Het onderzoek zelf duurt slechts enkele minuten.  

7. Poli neurologie: de neuroloog. U meldt zich hiervoor opnieuw aan bij de aanmeldzuil van de ingang van het 

ziekenhuis. Bij dit tweede bezoek aan de neuroloog ontvangt u in principe de uitslagen van alle onderzoeken die 

dag. Indien duidelijk is wat de oorzaak van uw klachten zijn, zal de neuroloog direct een behandelplan met u 

samen opstellen. Mogelijk is er nog aanvullend onderzoek nodig omdat de oorzaak nog niet (helemaal) duidelijk 

is. Dit zal dan met u besproken worden en u krijgt aanvullende afspraken mee.  

Wanneer mag u naar huis? 

Zodra alle onderzoeken achter de rug zijn en u de uitslagen besproken heeft met de neuroloog, mag u naar huis. Dit zal 

ongeveer tussen 13:30 uur en 14:30 uur zijn. Uiteraard kan het voorkomen dat er onderzoeken uitlopen.  

 

Tot slot 

Wellicht heeft u nog vragen als u weer thuis bent. In dit geval kunt u contact opnemen met de poli neurologie. U kunt op 

werkdagen tussen 08:30 uur en 17:00 uur contact opnemen met het centrale nummer van Adrz (088 125 00 00). De 

medewerkers van de receptie kunnen u doorverbinden met de juiste persoon. 
 


