
Reden van deze  opname 
U wordt voor een dag/dagdeel  opgenomen op 
de afdeling dagverpleging van Ziekenhuis 
Amstelland, omdat u mogelijk een TIA heeft 
doorgemaakt. 
 
Een TIA staat voor Transient Ischaemic Attack. 
Dit is een tijdelijke onderbreking in de 
doorbloeding van de hersenen, waardoor 
uitvalsverschijnselen ontstaan die binnen 24 
uur weer verdwijnen. We spreken van een 
herseninfarct (beroerte) als de klachten langer 
dan 24 uur aanhouden.  
 
U bent doorverwezen via de Spoedeisende 
hulp, de polikliniek of u komt via uw huisarts 
(na overleg met de neuroloog), omdat u 
uitvalsverschijnselen heeft gehad. Deze 
verschijnselen hebben zich geuit als plotseling 
krachtsverlies van uw arm of been, problemen 
met het spreken of problemen met  het zien. 
De arts die u gesproken heeft dacht aan een 
TIA of een klein herseninfarct (beroerte).  
 
Het is nu noodzakelijk om zo spoedig mogelijk 
de oorzaak van de problemen te achterhalen 
om herhaling of een beroerte te voorkomen.  
Hoe sneller de oorzaak gevonden wordt, hoe 
sneller de behandeling kan starten.  
Daarom zijn er tijdens deze dagopname 
verschillende onderzoeken gepland.  
 
Wat moet u meenemen 

• Identeitsbewijs 

• Pasje ziektenkostenverzekering 

• Schriftelijke informatie van uw 
verwijzend arts 

• -Medicatieoverzicht en de medicatie die u 
gebruikt. 

• -Boek, tijdschrift. Tevens kunt u gratis 
gebruik maken van de wifi in Ziekenhuis 
Amstelland. 

 
Verloop van de opname 
U wordt om 8.30 uur op de Dagbehandeling 
van afdeling  Kliniek Beneden West verwacht. 
U moet nuchter komen. Dat wil zeggen dat u 
vanaf middernacht niets meer mag eten en/of 
drinken. Als u daar moeite mee heeft, omdat u 
bijvoorbeeld diabeet bent,  neem dan contact 
op met de afdeling Kliniek Beneden West 
(telefoonnummer 0207557099).  

Tia-analyse 

U kunt samen met  uw partner, familielid of 
mantelzorger komen. U kunt zich melden bij 
de receptie op Kliniek Beneden West. Daar 
wordt u door de verpleegkundige opgevangen. 
De verpleegkundige zal u in een kort gesprek 
uitleg geven over  de gang van zaken tijdens 
de opname. Ook zal de verpleegkundige u 
voorlichting geven over de onderzoeken die u 
krijgt. Ten slotte zal de verpleegkundige u nog 
enkele vragen stellen. U krijgt een overzicht 
met de onderzoeken die voor u gepland staan 
met zo mogelijk daarbij de tijden.  
 
Houdt u er rekening mee dat u na de lunch 
ontslagen wordt. U krijgt tijdens de 
opnamedag na de bloedafname een ontbijt en 
als lunch een broodmaaltijd.  
 
Onderzoeken 
De verpleegkundige zal u voorlichting geven 
over de onderzoeken die door de neuroloog 
voor u ingepland zijn. Dit kunnen de 
onderstaande onderzoeken zijn: 

• Bloedafname (nuchter). U gaat daarvoor 
naar het Laboratorium 

• Bloeddruk en hartslag meting door 
verpleegkundige  

• Lichamelijk onderzoek door arts assistent 
Neurologie 

• CT-scan van de hersenen 

• ECG (electrocardiogram = hartfilmpje) 

• Duplex carotiden (dit is een echo-
onderzoek van de halsslagaders om na 
te gaan of er afwijkingen in de 
halsslagaders zijn) Dit wordt op indicatie 
gedaan.  

• Op indicatie kunnen andere onderzoeken 
ingepland worden. 

• Op indicatie kunnen andere specialisten 
geraadpleegd worden. 

 
De meeste onderzoeken duren 10-15 minuten 
Het onderzoek door de arts-assistent 
Neurologie duurt 20-30 minuten. 
 
 
 
 
 
 
 

Patiënteninformatie 
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Polikliniek Neurologie 
Telefoon 020 - 755 7032   

Kliniek Boven 
Telefoon 020 - 755 7093 

Opmerkingen over deze folder  
Ontbreekt er informatie in deze folder of is 
iets onduidelijk beschreven, dan horen wij dat 
graag. U kunt uw opmerkingen doorgeven via 
voorlichting@zha.nl. 
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Uitslag van de onderzoeken 
Aan het einde van de opname heeft u een 
afsluitend gesprek met de neuroloog. Deze 
bespreekt met u de uitslagen van de 
onderzoeken en de behandeling. 
Tevens worden de volgende punten 
besproken: 

• Medicatie 

• Roken en leefstijl 

• Rijgeschiktheid 

• Controle Polikliniek 
 
Afhankelijk van de uitslagen van de 
onderzoeken krijgt u een afspraak mee voor 
de polikliniek Neurologie om na twee weken 
terug te komen bij de neuroloog.  


