
TIA-SCREENING 
(ONDERZOEK KLEINE BEROERTE) 

Neurologie
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Binnenkort wordt u verwacht op de afdeling Neurologie voor een TIA-scree-
ning (onderzoek voor een kleine beroerte). In deze folder leest u over dit on-
derzoek en hoe u zich hierop kunt voorbereiden. Lees deze folder goed door.

U meldt zich op de afgesproken dag en tijd bij de balie van de polikliniek 
Neurologie, volg route 22. 
 
WAT IS EEN TIA?
U heeft klachten (gehad) die kunnen wijzen op een TIA (Transient Ischemie  
Attack). Dit is een lichte, tijdelijke beroerte waarbij de bloedstroom naar 
de hersenen tijdelijk is verstoord. Als de bloedstroom blijvend is verstoord, 
spreekt men van een beroerte.

WAT IS EEN TIA-SCREENING?
Uw huisarts en neuroloog hebben besloten dat u zo snel mogelijk een 
TIA-screening krijgt. Tijdens de afspraak op de polikliniek Neurologie heeft u 
een gesprek met de neuroloog en krijgt u enkele onderzoeken. Er wordt  
gezocht naar de oorzaken van de TIA. Ook wordt bekeken welke behandeling 
het beste voor u is om de kans op een nieuwe TIA te verkleinen. 

WIE KRIJGT EEN TIA-SCREENING?
Deze screening is voor iedereen die een TIA (kleine beroerte) heeft  
doorgemaakt.

HOE BEREIDT U ZICH VOOR OP HET ONDERZOEK?
•U hoeft niet nuchter te zijn voordat de behandeling begint. U kunt dus  

gewoon eten en drinken op de dag van het onderzoek. 
• We raden u aan om samen met uw partner of een andere naaste naar het 

onderzoek te komen.
• Wilt u meer informatie over een TIA en de behandeling? Op de dag van de 

TIA-screening kunt u hierover vragen stellen aan de neuroloog of verpleeg-
kundige. Er zijn ook informatieboekjes van de Nederlandse Hartstichting 
beschikbaar.

HOE VERLOOPT HET ONDERZOEK?
• U wordt op de afgesproken tijd verwacht op de polikliniek Neurologie.
• U heeft eerst een afspraak met de neuroloog of een assistent-neuroloog.  

Hij of zij zal een lichamelijk onderzoek bij u doen.
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• Daarna krijgt u een aantal onderzoeken, waaronder een CT-scan van het 
hoofd. Dit is een foto van de hersenen.

• U krijgt een bloedonderzoek.
• Er wordt een ECG gemaakt. Dit is een hartfilm.
• U krijgt een duplex-onderzoek. Bij dit onderzoek worden de bloedvaten in 

de hals onderzocht op vernauwingen en verstoppingen.
• Als alle uitslagen van de onderzoeken bekend zijn, krijgt u een gesprek met 

de neuroloog. Hij of zij zal de uitslagen met u bespreken.  
Ook wordt besproken welke vervolgbehandeling u krijgt. 

• Rond 13.00 uur kunt u weer naar huis.

NA HET ONDERZOEK
• Na dit onderzoek zal uw huisarts u verder behandelen. U hoeft dus niet 

meer terug te komen bij de neuroloog. U moet binnen een week na de 
TIA-screening een afspraak maken bij uw eigen huisarts.

• In sommige gevallen blijft iemand wel onder behandeling bij de neuroloog. 
Dit hangt af van de resultaten van de TIA-screening. 

AFSPRAAK VOOR EEN GEMEENSCHAPPELIJK MEDISCH CONSULT. 
Na de TIA-screening krijgt u een afspraak mee voor een Gemeenschappelijk 
Medisch Consult (GMC). In de folder vindt u hierover informatie. 

MEER INFORMATIE
De Nederlandse Hartstichting, www.hartstichting.nl, van maandag tot en met 
vrijdag ’s ochtends kunt u van 9.00 tot 13.00 uur bellen met een voorlichter 

 0900-3000300  (€ 0,05 per minuut).

AFSPRAAK VERZETTEN
Het kan gebeuren dat u een afspraak moet verzetten. Geef dit alstublieft 
minimaal 24 uur voor de afspraak aan ons door. We maken dan een nieuwe 
afspraak en kunnen de vrijgekomen tijd reserveren voor een andere patiënt.

VRAGEN
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust. U kunt 
hiervoor bellen naar de afdeling Neurologie en vragen naar de CVA-verpleeg-
kundige.

NEUROLOGIE    0344-673870



Heeft u nog vragen dan kunt u 
altijd contact opnemen met ons:

  0344-674911
  info@zrt.nl

 www.ziekenhuisrivierenland.nl
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