TIA-poli

U heeft een afspraak op de TIA-poli van HMC Bronovo. Deze
folder geeft meer informatie over een TIA, de TIA-poli en wat we
voor u kunnen betekenen.

Wat is een TIA?
Een TIA is een tijdelijke verstoring van de bloeddoorstroming in de
hersenen. De medische term voor deze verstoring is Transient Ischaemic
Attack (afgekort TIA).
Een TIA heeft de volgende kenmerken:
• Een TIA treedt altijd plotseling op.
• Een TIA is van korte duur (meestal tien tot 20 minuten, altijd minder dan
24 uur).
Een TIA kan zich manifesteren op verschillende manieren en via meerdere
symptomen, bijvoorbeeld:
• gevoelsstoornis of krachtsverlies in arm of been;
• scheeftrekken van de mond;
• problemen met spreken;
• verminderd gezichtsvermogen;
• dubbel zien;
• evenwichtsstoornissen.
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 bloedstroming naar de
hersenen is na afloop hersteld. Een TIA moet echter wel opgevat worden
als een waarschuwing. Een TIA kan een voorbode zijn van een beroerte.
Het onderzoek op de TIA poli is bedoeld 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 eruit?
• U wordt om 08.15 uur nuchter verwacht op de polikliniek Neurologie van
HMC Bronovo op de 1e etage, route 21. Dit betekent dat u de avond voor
de afspraak vanaf 22.00 uur niet meer mag eten. Het drinken van water
en thee zonder melk en suiker is wel toegestaan. U neemt ook gewoon uw
medicijnen in.
• U ontvangt op de polikliniek Neurologie een aanvraaglijst voor
bloedonderzoek en gaat hiermee naar de afdeling Bloedafname op de
2e etage, route 86.
• Na het afnemen van het bloed wordt u op de Emma afdeling (3e etage,
route 34) verwacht.
• U krijgt een ontbijt op de afdeling.
• U heeft een gesprek met een verpleegkundige op de afdeling. Hij/zij zal
u vragen naar voorgaande opnames, allergieën, dieet, medicijngebruik en
naar het telefoonnummer van uw contactpersoon.
• De neuroloog of de arts-assistent neurologie zal u medisch onderzoeken.
Verder worden de volgende onderzoeken in wisselende volgorde gedaan:
• een Duplex-onderzoek (zie folder), gedaan op de poli KNF (Klinische
Neurofysiologie) op de 1e etage, route 21;
• een CT-scan van de hersenen en zonodig ook een foto van de longen,
gemaakt op de afdeling Radiologie op de begane grond, route 64;
• een ECG (hartfilmpje), gemaakt op de verpleegafdeling (3e etage,
route 34);
• uw bloeddruk wordt gecontroleerd. Om een betrouwbare meting te
kunnen doen van uw bloeddruk, moet het lichaam in een rusthouding
zijn. Daarom wordt u verzocht op bed te gaan liggen. Gedurende een uur
wordt elk kwartier de bloeddruk gemeten.
U krijgt op de afdeling een lunch.

Wanneer mag u naar huis?
Als alle onderzoeken achter de rug zijn en de gegevens bekend zijn, komt
de arts bij u langs om de uitslagen met u te bespreken. Afhankelijk van
de uitslagen zal de arts een plan maken voor een eventuele behandeling.
Daarna kunt u naar huis.
Dit zal aan het einde van de middag zijn.

Tot slot
Wellicht heeft u nog vragen als u weer thuis bent. In dit geval kunt u
contact opnemen met een van de TIA nazorgverpleegkundigen tijdens het
telefonisch spreekuur. Dit is van maandag tot en met donderdag van
12.00 - 13.00 uur via telefoonnummer 088 979 53 40.
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