Transient Global Amnesia (TGA)
Bij u is TGA vastgesteld. Transient Global Amnesia (TGA) betekent vrij vertaald:
voorbijgaand globaal geheugenverlies. Dit houdt in dat een deel van wat u gedaan of
gehoord heeft, niet opgeslagen is in uw geheugen.

Incidentie
Per jaar komt TGA voor bij ongeveer 3 op de 100.000 personen. Meestal zijn zij 50 jaar
of ouder en het komt iets vaker voor bij vrouwen. In 3-4% van de gevallen kan TGA nog
een keer gebeuren.

Wat is TGA?
TGA is een toestand waarbij er plotseling geheugenverlies ontstaat. Dit geheugenverlies
is van korte duur en het bestaat voor een deel uit inprenten en voor een deel uit het
niet kunnen herinneren van gebeurtenissen van kort en van langer geleden. Dit houdt in
dat nieuwe informatie niet opgeslagen wordt. Hierdoor wordt er bij herhaling gevraagd
wat er nu gebeurd is. Verder zijn er geen andere lichamelijke afwijkingen waar te
nemen. De persoon is normaal wakker, kan normaal nadenken, spreken en opdrachten
uitvoeren. Alleen de functie van het geheugen is tijdelijk gestoord. Vaak is die persoon
angstig, verward of geprikkeld en is steeds aan het vragen wat er nu precies gebeurd is
en waar die is.

Oorzaak
Het ontstaan van TGA kan uitgelokt worden door verschillende factoren. De precieze
oorzaak is nog niet geheel duidelijk. Er zijn aanwijzingen dat een drukverhogend
moment (bv intensief sporten, hoesten, persen, seksuele inspanning) een oorzaak kan
zijn, aangezien het in de helft van de gevallen van TGA aanwezig was. Soms is het totaal
onduidelijk wat er aan voorafgegaan is. Een tijdelijk doorbloedingsprobleem (TIA) of
epilepsie kan als oorzaak uitgesloten worden.
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Diagnose
Voor de diagnose TGA moet voldaan worden aan de volgende criteria:
1) de aanval is door een ooggetuige waargenomen.
2) er is een inprentingsstoornis.
3) het geheugenverlies heeft ook betrekking op een beperkte periode vóór de aanval, maar de patiënt weet
heel goed wie zij of hij is.
4) het bewustzijn is helder en er zijn geen andere neurologische uitvals- of prikkelingsverschijnselen.
5) er is geen voorafgaande hersenschudding of intoxicatie en op epilepsie wijzende kenmerken
(smakken of repetitieve handelingen) ontbreken.
6) de duur van de aanval is beperkt, meestal 1-8 uur, maximaal 24 uur.

Beloop
Na enkele minuten tot uren (maximaal 24 uur) keert het vermogen tot inprenten weer terug, al kan het voorval
zelf niet herinnerd worden. Meestal komen in de loop der tijd delen terug die plaatsvonden net voor het ontstaan
van TGA. Vaak bestaat er nog tot een week erna lichte hoofdpijn en een lichte leerstoornis. Hierna is de prognose
en het herstel goed.

Contact
Telefoon
U kunt het ziekenhuis bereiken via het algemene telefoonnummer: 033 - 850 5050. U krijgt dan een telefonist(e)
aan de lijn. Vraagt u naar de betreffende afdeling of polikliniek. De telefonist(e) verbindt u door.
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