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Inleiding 
Uw huisarts heeft u verwezen naar het TIA spreekuur van de 
polikliniek Neurologie van Franciscus Gasthuis, omdat u een 
lichte beroerte of een waarschuwing hiervoor (TIA) heeft 
gehad. Dit spreekuur is ingesteld om u sneller te helpen en 
zorgt dat u minder vaak de polikliniek hoeft te bezoeken voor 
hetzelfde doel. 
 
Soms besluit de huisarts u naar de Spoedeisende Hulp (SEH) te 
verwijzen. Op de SEH ondergaat u dezelfde onderzoeken als bij 
het TIA spreekuur. 
 

Wat is een TIA 
Bij een TIA of een lichte beroerte komt een bloedpropje in één 
van de bloedvaten van de hersenen. Hierdoor ontstaat een 
tekort aan zuurstof en voedingsstoffen in een deel van de 
hersenen. Enkele patiënten blijken een bloedinkje te hebben. U 
merkt dit door verminderd functioneren van een deel van het 
lichaam (arm, been of spraak). Indien sprake is van een TIA 
treedt na korte tijd weer herstel op. Soms duurt dit langer of 
blijven er lichte verschijnselen bestaan. 
 

Klachten 
 Verlamming of gevoelsstoornis; 
 Dubbelzien; 
 Spraakstoornissen; 
 Duizeligheid; 
 Coördinatiestoornissen; 
 Slikstoornissen. 
 

Doel van het onderzoek 
Het is van groot belang alle risicofactoren die bijdragen aan het 
ontstaan van een beroerte zoveel mogelijk uit te schakelen. 
Doel van het onderzoek is het opsporen en behandelen van de 

risicofactoren. Hiermee wordt de kans op een herhaling zo klein 
mogelijk gemaakt. 
 



Onderzoek 
U komt bij de neuroloog of de arts-assistent die naar uw 
verhaal luistert. Dit is essentieel voor het stellen van de 
diagnose TIA. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek. Het 
verdere programma bestaat uit een CT-scan van de hersenen, 
ecg, bloedonderzoek, indien nodig een echo van de 
halsslagaders (duplexonderzoek) en een foto van de longen. 
Tevens vindt bloeddrukregistratie plaats. 
 

Behandeling 
Wanneer alle uitslagen bekend zijn, 
bespreekt de neuroloog dezelfde dag 

met u de resultaten en de mogelijkheden 
van uw behandeling. Het kan zijn dat de 
neuroloog u aanraadt uw gewoontes in 
het dagelijks leven te veranderen, 
bijvoorbeeld door minder vet te eten of 
te stoppen met roken. Meestal krijgt u 
medicijnen voorgeschreven, zoals 
bloedverdunners.  
 

Tijdsduur 
Houdt u er rekening mee dat dit onderzoek een groot deel van 

de dag in beslag neemt. 
 

Vragen 
Mocht u vragen hebben dan kunt u deze stellen aan de 
behandelend specialist die u begeleidt. Ook kunt u op 
werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur contact opnemen met de 
polikliniek Neurologie, via telefoonnummer 010 - 461 6166. 
 
Naar aanleiding van uw bezoek aan de polikliniek Neurologie of 
SEH sturen wij uw huisarts een brief met alle uitslagen van de 
onderzoeken, afspraken en adviezen. 
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