TIA-service
Neurologie

Locatie Hoorn/Enkhuizen

TIA-Service
Geachte mijnheer/ mevrouw,
De huisarts/specialist heeft u naar de polikliniek neurologie verwezen omdat u
misschien een TIA heeft gehad.

Wat is een TIA?

Als de bloedstroom naar de hersenen verstoord is kunnen er uitvalsverschijnselen
ontstaan.
Voorbeelden van uitvalsverschijnselen zijn:
• Een krachteloze arm of been
• Scheve mond
• Spraakstoornissen
• Problemen met het zien
Als de uitvalsverschijnselen kort duren (minder dan 24 uur) dan spreekt men van
een TIA (Transient Ischaemic Attack).
Blijven de verschijnselen bestaan dan noemt men dit een beroerte of CVA (Cerebro
Vasculair Accident).

U krijgt vandaag onderzoeken:
•
•
•
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Om te beoordelen of u een TIA gehad heeft
Om te beoordelen of er mogelijke risicofactoren zijn voor het krijgen van een
CVA
Om te starten met een behandeling ter voorkoming van een CVA of TIA

Wat gebeurt er vandaag?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

U start vandaag bij de poli-assistente van de poli neurologie (poli 80).
U krijgt de volgende onderzoeken:
Bloedonderzoek (poli 7)
ECG (=hartfilmpje) (poli 74)
CT-scan van het hoofd (poli 50)
Waarschijnlijk een echo van de halsslagader (poli 50)
Soms een echo van het hart afhankelijk van het ECG (poli 74)
Meten van de bloeddruk (poli 80)
Een medewerker van het gastenvervoer brengt u naar de afdelingen waar u de
onderzoeken krijgt.
Na deze onderzoeken volgt het gesprek en lichamelijk onderzoek door de
neuroloog, mogelijk eerst door de co-assistent neurologie.
De neuroloog bespreekt de resultaten van de onderzoeken met u en geeft
informatie over eventuele behandeling.

Vragen?

Bij vragen kunt u contact opnemen met de TIA- verpleegkundige tel 0229 257566
of met uw neuroloog. Wij helpen u graag.
In de folder van de Nederlandse Hartstichting kunt u meer lezen over een TIA of
CVA.
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Locatie Enkhuizen
Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345
Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257
Locatie Purmerend
Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam
Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn
www.dijklander.nl
info@dijklander.nl
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