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Beter voor elkaar

Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met 
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie 
voor u vertaalt of uitlegt. 

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have 
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together 
with someone who can explain the information or translate it for you. 

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor 
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle 
okuyun. 

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze 
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto 
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje. 

نتبھ: ھناك معلومات مھمة بالنســبة لك في ھذا المنشــور. ھل تواجھ صعوبة في اللغة الھولندیة؟ اقرأ إذن  ا
ھذا المنشور مع شخص آخر یترجم أو یشرح لك المعلومات. 
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Informatie over de TIA-dagbehandeling
Geachte heer/mevrouw,

De neuroloog heeft voor u een onderzoek aangevraagd.
De aanleiding is een verdenking van een beroerte. T.I.A. (Transient 
Ischaemic Attack).
Het is niet nodig dat u opgenomen moet worden in Ikazia, maar we willen 
wel goed onderzoek doen naar eventuele risicofactoren.

Het risiso om een beroerte te krijgen kan komen door: de leeftijd, hoge 
bloeddruk, diabetes mellitus, een te hoog cholesterol, roken, eventuele 
hartziekten, zoals ritmestoornissen en vernauwing in de halsslagader.

Om de analyse (het onderzoek) snel plaats te laten vinden en wachttijden te 
voorkomen wordt hiervoor in één dag al het onderzoek gedaan. Dit gebeurt 
op de afdeling Dagbehandeling 4CJ of de afdeling Neurologie 6B. Het is 
belangrijk dat u uw medicijnen meeneemt.

Meld u zich op de afgesproken tijd en dag eerst bij de receptie van de 
polikliniek; vervolgens gaat u naar de afdeling waar u deze dag opgenomen 
wordt.
Op de afdeling wordt allereerst bloed afgenomen. Hiervoor dient u vanaf 24 
uur nuchter te zijn. Dit houdt in dat u de avond tevoren vanaf 24.00 uur niet 
meer mag eten en drinken. Na de bloedafname krijgt u een ontbijt op de 
afdeling. Daarma vinden de andere onderzoeken plaats.

Dit zijn:  een CT-scan van de hersenen, een echo-onderzoek van de 
bloedvaten in de hals, een hartfilmpje, enkele malen bloeddrukcontrole en 
eventueel verder aanvullend onderzoek op aanwijzingen van de neuroloog.
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Vaak worden al aan het begin van de middag de uitslagen door de Stroke 
Care Verpleegkundige (dit in samenspraak met de neuroloog) besproken 
en kan het onderzoek worden afgerond. Als het nodig is worden er 
vervolgafspraken gemaakt.
De Stroke Care verpleegkundige (S.C.V.) is een gespecialiseerd 
verpleegkundige op het gebied van beroertes/ TIA’s.
Zij vgeeft informatie over de onderzoeken die u moet ondergaan.
Ook geeft zij u informatie over de risicofactoren / leefregels/ medicatie etc.
Voor vragen kunt u altijd bij deze persoon terecht.

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen, stelt u deze dan 
gerust aan de verpleegkundige of de neuroloog.

TIA-dagbehandeling , Stroke Care verpleegkundigen

Polikliniek Neurologie
T 010 297 53 70

www.ikazia.nl
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