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TIA screening
In overleg met uw huisarts komt u binnenkort voor een TIA screening naar de Gelre 
ziekenhuizen Zutphen. De screening duurt minstens 24 uur. Deze folder geeft u 
informatie over welke onderzoeken er plaatsvinden en wat er van u wordt verwacht.

Uw afspraak

U wordt verwacht op dinsdag, ………………20….,

Voorbereiding (thuis)
U wordt verwacht voor een TIA-screening.
• Het is raadzaam om gemakkelijk zittende kleding te dragen met een knoopsluiting 

of ruime hals.
• Zorg voor een actueel medicatie-overzicht van uw apotheek en neem eventuele 

medicatie die u niet op recept koopt mee in de originele verpakking.

Verloop van de dag 
Thuis
• U mag ‘s ochtends geen medicijnen innemen. Neem uw medicatie mee naar het 

ziekenhuis, evenals de overige medicatie die u gebruikt en een medicatie-overzicht.

Priklab route 125
• U moet zich om 8.00 uur nuchter* melden bij het priklab (2e verdieping route 125) 

met het laboratoriumformulier. 
o Dit kunt u doen door de 3de knop (‘cito’) aan te klikken op de zuil die in de 

wachtruimte staat. U krijgt dan een nummertje. 
o Wanneer u aan de beurt bent, verschijnt uw nummer op het beeldscherm en 

kunt u zich melden aan de balie. 
o Nuchter betekent dat u na 0.00 uur (middernacht) niet meer mag eten,   

drinken en roken.

Afdeling Neurologie, route 142
Nadat uw bloed geprikt is gaat u naar de afdeling Cardiologie/Neurologie (route 142).
U meldt zich bij de baliemedewerker. U krijgt een gesprek met de verpleegkundige. Er 
wordt een hartfilmpje gemaakt, daarna wordt voor tenminste 24 uur aan de monitor 
gelegd. Deze registreert uw hartritme. Aan de hand van het geregistreerde mag u van de 
monitor af of kan het zijn dat de cardioloog u nog wat langer aan de monitor wil hebben.
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Radiologie en Biometrie
Na het gesprek met de verpleegkundige wordt u opgehaald om naar de afdeling 
radiologie te gaan. Daar zal een CT-scan van uw hoofd worden gemaakt. Aansluitend 
wordt er een echo van uw halsvaten (duplex) gemaakt op de afdeling biometrie.

CT-scan
Een CT-scan is een röntgenonderzoek. In een CT-scanner zit een röntgenbuis die om u 
heen draait en opnames maakt terwijl u op een onderzoekstafel ligt. Met de computer 
maken we foto's van de doorsneden van de hersenen. Soms wordt tijdens het onderzoek 
contrast middel ingespoten via een infuus in de arm. Dit contrast middel zorgt ervoor dat 
de bloedvaten in de hersenen goed zichtbaar worden. Als bijwerking kan er even een 
warm gevoel door het lichaam trekken. Wanneer u overgevoelig bent voor 
contrastmiddel of andere stoffen moet u dit voor aanvang van het onderzoek aan de 
laborant die de foto maakt melden.

Tijdens het onderzoek ligt u alleen in de onderzoekkamer. De laboranten zijn in een 
aangrenzende kamer. Via een raam kunnen zij u blijven zien en houden contact met u via 
een intercom. Voor dit onderzoek zijn geen voorbereidingen nodig.

Duplex
Bij dit onderzoek worden met behulp van echografie en doppler de bloedvaten en 
bloedstroomsnelheid in beeld gebracht. U gaat bij dit onderzoek plat liggen op een 
onderzoeksbank. De laborant zal dan wat gel aanbrengen op uw huid. Met een klein 
apparaat gaat de laborant over uw hals. Het apparaat zendt geluidsgolven uit en deze 
worden weer terug gekaatst. Het teruggekaatste geluid wordt omgezet in beeld en kleur.
Uit de combinatie van deze gegevens kan worden vastgesteld of er sprake is van een 
vernauwing van een hals slagader en/of er voldoende bloed bij de hersenen komt.
Dit onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.

Lichamelijk onderzoek en gesprek met de neuroloog
Dit vindt plaats op afdeling neurologie.Het gesprek en lichamelijk onderzoek is in de 
ochtend van opname als de aanvullende onderzoeken grotendeels klaar zijn. In 
aanwezigheid van een co-assistent kan het zijn dat u eerst door hem of haar wordt 
gezien. De neuroloog geeft u, tot zover bekend, de uitslagen van de gedane onderzoeken 
en een advies. Bij dit gesprek is het prettig als er een naaste bij is. Het tijdstip hiervoor 
hoort u van de verpleegkundige. De co-assistent is hier soms ook bij aanwezig.

Vervolgafspraken
Het advies wordt naar uw huisarts gestuurd, zodat hij/zij op de hoogte is. Soms maakt 
de neuroloog nog een vervolgafspraak met u.

Vragen?
Heeft u nog vragen, neem dan contact op met:
• Afdeling Neurologie, tel: 0575 – 592 396


