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TIA-polikliniek 
 
U bent verwezen naar de TIA-polikliniek van ZGT. In deze folder vertellen wij u meer 
over de gang van zaken op deze polikliniek. 
 
Een TIA  
Bij een TIA, ofwel een Transient Ischemic 
Attack, is er een kortdurende 
doorbloedingsstoornis in de hersenen en 
krijgt een klein deel van de hersenen 
kortdurend onvoldoende toevoer van bloed en 
zuurstof (=ischemie). Verschijnselen van een 
TIA kenmerken zich door kortdurende uitval 
van (neurologische) functies.  
Onder andere kan optreden: 
 kortdurende verlamming en/of 

gevoelsstoornis van arm en/of been en/of 
gelaat aan één zijde; 

 kortdurend scheef gelaat, bemoeilijkt 
spreken en/of slikken; 

 kortdurende sturingsstoornis van arm 
en/of been aan één zijde; 

 kortdurende problemen met het 
gezichtsvermogen; 

o kortdurende blindheid van één oog 
o kortdurend niet zien van één helft 

van het gezichtsveld. 
 
De TIA-polikliniek 
U heeft een consult gehad bij de neuroloog of 
verpleegkundig specialist. Naar aanleiding 
van het gesprek en lichamelijk onderzoek is 
er aanvullend onderzoek voor u aangevraagd.  
 
Aanvullend onderzoek 
Het streven is om binnen twee werkdagen na 
uw eerste bezoek aan de TIA-polikliniek deze 
verdere onderzoeken te laten plaatsvinden. In 
principe zullen de volgende onderzoeken 
verricht worden:  

• ECG (hartfilmpje);  
• Bloedonderzoek;  
• CT scan van de hersenen;  
• Echo van de halsvaten (indien nodig). 

 
Deze onderzoeken vinden plaats in de 
ochtend.  

Uitslagen en behandeling 
Wij streven er naar om op de dag van de 
onderzoeken, ook de uitslag van deze 
onderzoeken en de diagnose met u te 
bespreken.  
Afhankelijk van de uitslag krijgt u medicijnen 
voorgeschreven. Soms is er een indicatie voor 
aanvullend onderzoek of is een verwijzing 
naar een andere specialist nodig.  
 
Autorijden 
Volgens wet en regelgeving mag u bij een TIA 
(of vermoeden op) gedurende 14 dagen geen 
motorvoertuig besturen.  
 
Vragen  
Mocht u na het lezen van deze folder nog 
vragen hebben, stel ze dan gerust. De 
neuroloog of verpleegkundig specialist 
beantwoordt ze graag. U kunt hiervoor 
contact opnemen met de polikliniek 
neurologie.  
 Locatie Almelo,  

telefoonnummer 088 708 43 20 
 Locatie Hengelo,  

telefoonnummer 088 708 52 79. 
 

Check uw dossier op MijnZGT 
MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U 
kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of 
mobiel delen van uw medisch dossier inzien, 
persoonlijke gegevens checken, of 
bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij 
voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer 
informatie op: zgt.nl/mijnzgt. 

https://www.zgt.nl/afspraak-en-opname/inloggen-in-mijnzgt/

