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TIA service
U bent aangemeld voor de TIA service op de afdeling Neurologie in het Flevoziekenhuis.
U wordt om 11.00 uur verwacht op de afdeling Neurologie. De TIA service is een
dagbehandeling.

Wat is een TIA?
Een TIA (transient ischemic attack) is een voorbijgaande aanval van neurologische
uitvalsverschijnselen. De oorzaak van deze uitvalsverschijnselen is een tijdelijke stoornis in
de bloedvoorziening naar de hersenen doordat een bloedstolseltje een vat blokkeert.
Meestal zijn de klachten kortdurend en verdwijnen geheel. Wanneer de klachten langer dan
24 uur aanhouden, spreekt men van een herseninfarct. Na een TIA heeft iemand meer kans
op het krijgen van herseninfarcten en hartinfarcten.
De TIA Service is gericht op het zo snel mogelijk opsporen van eventuele risicofactoren om
deze zo adequaat mogelijk te behandelen zodat het risico op een nieuwe TIA, een
herseninfarct of een hartinfarct verkleind wordt.

Programma TIA service
U heeft een afspraak om 11.00 uur op de afdeling Neurologie. Daar zal de verpleegkundige
een opname gesprek met u hebben, waarna u vervolgens door een co-assistent of artsassistent onderzocht wordt. Er wordt ook bloed afgenomen.
Rond het middaguur gaat u voor 3 onderzoeken naar verschillende afdelingen:
 Op de afdeling Radiologie wordt een CT-scan van de hersenen gemaakt.
 Op het Vaatlab bij de polikliniek Chirurgie wordt een echo van de halsvaten gemaakt.
 Op de polikliniek Cardiologie wordt een hartfilmpje (ECG) gemaakt. Aansluitend wordt er
mogelijk een klein kastje (holter) aangesloten waarmee gedurende enkele dagen uw
hartritme geregistreerd wordt (zie folder holterregistratie).
Het streven is voor 17.00 uur de uitslagen met u te bespreken en de TIA service af te
ronden.
In principe staat het programma van de TIA service vast. Door onvoorziene drukte of
spoedgevallen kan het programma echter afwijken of langer duren. Daarnaast kan op basis
van uw klachten besloten worden niet alle onderzoeken of andere onderzoeken te doen.
Handig om te weten
 U mag 1 persoon meenemen die u gedurende de dag gezelschap kan houden.
 U mag gewoon eten en drinken. De afdeling Neurologie verzorgt een lunch en drinken
gedurende uw verblijf op de afdeling, ook voor de persoon die met u mee komt.
 Wanneer u medicijnen slikt, neemt u deze ook deze dag gewoon in. Neem een overzicht
van uw medicatie mee naar de TIA Service.
 Uw huisarts draagt er zorg voor dat uw gegevens digitaal naar het Flevoziekenhuis
worden gestuurd of per brief aan u meegegeven worden.
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Uw huisarts draagt er zorg voor dat uw gegevens digitaal naar het Flevoziekenhuis
worden gestuurd of per brief aan u meegegeven worden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de polikliniek Neurologie,  (036) 868 8720.
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