TIA Ochtendprogramma
Poli Neurologie

Ziekenhuis Gelderse Vallei

De neuroloog of de huisarts heeft met u afgesproken om een aantal
onderzoeken te gaan doen. U heeft een oproep gekregen voor een
TIA onderzoek. In deze folder staat globaal beschreven hoe de
ochtend zal verlopen en welke onderzoeken u zult ondergaan.
Dagbehandeling
U kunt zich vanaf 08.00 uur melden bij de polikliniek neurologie, deze bevindt
zich in C0 bestemming 160. We streven ernaar dat u rond 12.30 weer naar
huis kunt.
Ons advies is om iemand mee te nemen die u begeleidt naar alle
onderzoeken.
Voorbereiding
In verband met het af te nemen bloedonderzoek is het belangrijk dat u zes
uur voorafgaande aan dit onderzoek niet eet of drinkt. Dit wil zeggen dat u op
de dag van het onderzoek vanaf 0.00 uur niet meer mag eten, drinken en
roken. U mag ook geen medicijnen innemen. Trekt u vooral gemakkelijke
kleding aan. Dit is handig bij het aan- en uitkleden. Alle onderzoeken vinden
plaats in de ochtenduren. De uitslagen krijgt u aan het eind van de ochtend
van de neuroloog. Koffie en thee zijn op de polikliniek aanwezig.
Medicijnen
Eventuele medicatie die u gebruikt dient u na het nuchter bloedprikken pas in
te nemen. Bent u diabetes patiënt en gebruikt u insuline, spuit dan thuis geen
insuline op de dag van het onderzoek. Als u het ontbijt in het ziekenhuis
gebruikt, spuit u de halve dosering van de gebruikelijke ochtend insuline.
De dag van het onderzoek
Alle onderzoeken en afspraken proberen we zoveel mogelijk op elkaar af te
stemmen, maar soms komt het voor dat u even niets te doen hebt. Wij
raden u aan iets mee te nemen dat voor afleiding kan zorgen op rustige
momenten.
Een polikliniekassistente zal in het kort de dag met u doornemen. Eventuele
vragen over de onderzoeken, kunt u dan nog stellen. Het is de bedoeling dat
u samen met uw begeleider naar de onderzoeken toe gaat op de
afgesproken tijden. U kunt gebruik maken van de wegwijzer die u van de
afdeling ontvangt.
De onderzoeken
Bloedonderzoek
U gaat naar het bloedafname laboratorium in de centrale hal, bestemming
06. Bij het aanmelden mag u op de spoedknop drukken.

CT scan van de hersenen
Bij dit onderzoek ligt u op een tafel die door een ring wordt geschoven. Met
behulp van röntgenstralen en een computer worden de hersenen in beeld
gebracht. U kunt tijdens het onderzoek brommende geluiden van de
apparatuur horen. Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten en is pijnloos.
Duplex van de halsvaten
Uw huid wordt ingesmeerd met wat gel, daarna gaat de laborant hier
overheen met echo apparatuur, waarbij de bloedvaten worden afgebeeld en
de stroomsnelheid van het bloed wordt gemeten.
Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten en is pijnloos.
ECG (= hartfilmpje)
Er worden plakkers op uw borst geplakt waaraan draden worden
aangesloten. Met behulp van een apparaat worden de hartfuncties gemeten.
Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten en is pijnloos.
Onderzoek Co-assistent
Tussen 10.00 uur en 11.30 uur wordt u nagekeken door de co-assistent, op
de polikliniek neurologie. Het tijdstip gaat in overleg met de
polikliniekassistente op de poli neurologie.
Uitslagen van de onderzoeken
Op de afgesproken tijden gaat u naar de polikliniek neurologie waar u de
uitslagen van de onderzoeken krijgt.
Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u tijdens
kantooruren contact opnemen met de polikliniek neurologie. (0318) 43 50 10.
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