TIA-nazorgpolikliniek

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

Inleiding
U heeft een TIA gehad. TIA staat voor transient ischaemic attack
oftewel een voorbijgaande doorbloedingsstoornis in de hersenen.
U bent hiervoor opgenomen geweest in het Albert Schweitzer
ziekenhuis. Na ontslag uit het ziekenhuis wordt een poliklinische
afspraak voor u gemaakt met de verpleegkundige van de TIAnazorgpolikliniek. In deze folder leest u meer over deze
polikliniek.
Bij de TIA-nazorgpolikliniek werken verpleegkundigen die zijn
gespecialiseerd in de zorg aan patiënten met een TIA of CVA
(cardio vasculair accident). Dit zijn CVA-nazorgverpleegkundigen.

De CVA-nazorgverpleegkundige
De neuroloog heeft u tijdens de opname informatie gegeven over
uw aandoening. De verpleegkundige neemt deze informatie nog
eens met u door. Verder bespreekt zij met u wat er in uw situatie
gedaan kan worden om het risico op herhaling zo klein mogelijk
te houden. Ook kunt u aanvullende informatie krijgen.
De verpleegkundige kan u informatie en advies geven en uw
vragen beantwoorden over:
 Wat is een TIA?
 Wat zijn de risicofactoren?
 Wat zijn er voor leefregels?
 Medicijngebruik.
 Het omgaan met klachten (bijvoorbeeld vermoeidheid).
Aansluitend wordt uw bloeddruk gemeten.
De CVA-nazorgverpleegkundige is uw eerste aanspreekpunt bij
vragen. Een afspraak met de neuroloog is niet nodig.
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Als er problemen of vragen zijn voor de neuroloog, neemt de
verpleegkundige contact op met de neuroloog. Ook voor het
eventueel wijzigingen van uw medicijnen wordt de neuroloog
geraadpleegd.

Voorbereiding
Het is belangrijk dat u een recent medicijnoverzicht meebrengt
naar de afspraak. Dit overzicht kunt u bij uw eigen apotheek
ophalen.
Ook uw partner of een naaste is van harte welkom bij het
nazorggesprek. U kunt dan later thuis nog eens bespreken wat er
gezegd is.

Uw afspraak
Bij uw ontslag uit het ziekenhuis heeft u een afspraak voor de
nazorgpolikliniek meegekregen. Een afspraak duurt ongeveer 15
minuten.
De TIA-nazorgpolikliniek wordt gehouden bij de polikliniek
Neurologie op locatie Dordwijk.
Als u verhinderd bent voor uw afspraak, wilt u dan zo spoedig
bellen? De opengevallen plaats kan dan voor een andere patiënt
gebruikt worden. U kunt dit doorgeven via de polikliniek
Neurologie.
De polikliniek Neurologie is van maandag t/m vrijdag tussen
08.00-16.30 uur bereikbaar via tel. (078) 654 51 50.
U kunt ook telefonisch advies vragen. De CVA-nazorg
verpleegkundigen zijn bereikbaar via tel. (078) 654 50 15 en
(06) 51 36 00 09.
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