TIA-service

Bezoekadressen:
Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort

U bent naar onze polikliniek verwezen in verband met een (mogelijke) TIA.
‘TIA’ is een afkorting van Transient Ischaemic Attack. Dat wil zeggen een tijdelijke
stoornis in de bloedsomloop in een deel van de hersenen. Een TIA is een belangrijk
waarschuwingsteken. Dit kan de voorbode zijn van een beroerte en van andere hart- en
vaatziekten, zoals een hartinfarct.

TIA-service
Om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen, kunt u terecht bij onze TIA-service. Hier
worden, na het consult bij de neuroloog, alle noodzakelijke aanvullende onderzoeken
direct verricht. Met deze onderzoeken kan een nauwkeurigere diagnose worden
gesteld. Direct na de onderzoeken gaat u opnieuw naar de neuroloog. Deze bespreekt
de uitslagen met u en bepaalt het behandelplan. Rekent u erop dat dit ongeveer een
dagdeel duurt. De volgende onderzoeken worden bij u verricht:

Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn
Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld
Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden
Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk

Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort

Tijd
……….. uur

Onderzoek
Vragenlijst en bloeddrukcontrole

……….. uur

Bloedonderzoek

……….. uur

ECG (hartfilmpje)

……….. uur

CT-scan hersenen

……….. uur

Duplexonderzoek halsvaten

Afdeling
Polikliniek Neurologie, Foyer 207,
kamer 5
Laboratorium, Oranjerie, begane
grond (druk op SPOED knop op
zuil voor aanmelding)
Polikliniek Cardiologie, Brink 305

Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70

KvK Gooi en Eemland:
32082917

www.meandermc.nl

Radiologie, Oranjerie, begane
grond
Klinische Neuro Fysiologie, Foyer
207

Wat kunt u doen om een TIA te voorkomen?
Als er bij u inderdaad een TIA wordt geconstateerd, kunt u via de website van de
Nederlandse Hartstichting meer lezen over deze aandoening en hoe u herhaling kan
voorkomen. U gaat naar www.hartstichting.nl.
Rechts bovenin, klikt u op menu en kunt u kiezen voor hart- en vaatziekten, scrol
vervolgens naar beneden. Onder beroerte kunt u de folder TIA bekijken.

Vragen?
Aarzel niet om vragen te stellen aan uw neuroloog. Het werkt vaak handig om deze
vooraf op te schrijven. Dan vergeet u ze niet te stellen en blijft u niet met vragen of
misverstanden zitten.

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

