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Onlangs hebt u een TIA of een beroerte (CVA) doorgemaakt. Door een TIA of een beroerte kunt u
lichamelijke of geestelijke beperkingen ervaren, welke een grote invloed op uw dagelijks leven kunnen
hebben. Dit kan vragen oproepen bij u (en uw partner).
In deze brochure wordt in het kort uitgelegd wat een TIA en beroerte zijn en wat wij voor u kunnen
betekenen.

Wat is een TIA?

Een TIA, ofwel een Transient Ischaemic Attack, is een tijdelijke verstoring van de hersenfunctie doordat
er even te weinig bloed aanwezig is geweest in een deel van de hersenen. Het is erg belangrijk snel
onderzoek te verrichten naar de oorzaak hiervan, omdat een TIA een voorbode kan zijn van een
beroerte ofwel CVA.

Wat is een CVA?
CVA is de afkorting van Cerebro Vasculair Accident. Een ongeluk (accident) in de bloedvaten (vasculair)
van de hersenen (cerebrum).
Bij een beroerte is er meestal sprake van een verstopping in het bloedvat. Dit leidt tot een
beschadiging van een deel van de hersenen. Deze vorm van een beroerte noemt men een
herseninfarct. In andere gevallen is er een bloedvat gescheurd, waardoor er bloed in het hersenweefsel
stroomt en zich ophoopt. Dit wordt een hersenbloeding genoemd.
Zowel door een herseninfarct als een hersenbloeding, ontstaat er een beschadiging in een deel van de
hersenen. Afhankelijk van de plaats en de ernst van de beschadiging kunnen uitvalsverschijnselen
optreden, zoals een halfzijdige verlamming of spraakproblemen.

De Neuro-revalidatie polikliniek
Na uw ziekenhuisopname of opname op de dagbehandeling Neurologie krijgt u een afspraak
toegestuurd voor een bezoek aan een van onze Neuro-revalidatie poliklinieken. Deze afspraak wordt
ongeveer 3 tot 4 weken na uw ontslag uit het ziekenhuis of na de revalidatieperiode gemaakt.
Als patiënt hebt u de keuze op welke van onze locaties u op controle wilt komen. U kunt bij ontslag
aangeven of u op de locatie ETZ TweeSteden, locatie ETZ Waalwijk of op de locatie ETZ Elisabeth op
controle wilt komen.
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Met ontslag naar huis of bent u
gaan revalideren in
Revalidatiecentrum Libra,
locatie Leijpark?
Bent u gaan revalideren in
Damast of een ander
verpleeghuis?

U komt binnen 3-4 weken op
controle op een van onze
poliklinieken.

Deze afspraak wordt door ons
ingepland.

U bent welkom 3-4 weken na de
revalidatie.

U mag zelf de afspraak maken
op een van onze locaties.
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Locatie ETZ Elisabeth:
Een afspraak bij Dhr. Vervoort.

Bent u helemaal klaar met
revalideren in
Revalidatiecentrum Libra,
locatie Leijpark (dus na de
dagbehandeling)?

Locatie ETZ TweeSteden:
Een afspraak op de Neurorevalidatie polikliniek. Geeft u
aan of u in Tilburg of Waalwijk
wilt terugkomen.
Zie onze telefoonnummers
onderaan deze folder.

U wordt aangeraden uw partner of een naaste mee te nemen naar de controleafspraak. Zo kan ook uw
partner/naaste zijn of haar vragen stellen en kan hij/zij, samen met u, luisteren naar de gegeven
informatie. Twee horen meer dan één.
Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten. Op deze manier vergeet u niets en
hebt u een hulpmiddel om te gebruiken tijdens het gesprek.
Wilt u een overzicht van uw medicijnen meebrengen? Uw apotheek kan dit voor u regelen.

Het gesprek

Ons CVA-team bestaat uit diverse professionals.
De poliklinische afspraken vinden plaats op de locatie ETZ TweeSteden of de locatie ETZ Elisabeth.
Alle opnames vinden vanaf januari 2014 plaats op locatie Elisabeth. De drie neurologen die betrokken
zijn bij de CVA-zorg werken alle drie afwisselend op de afdeling Neurologie. Tevens zijn er op de
afdeling Neurologie twee artsen in opleiding tot neuroloog werkzaam. Zij verrichten werkzaamheden
als zaalarts.
Locatie ETZ TweeSteden /
ETZ Waalwijk

Locatie ETZ Elisabeth

dr. B. Jansen

Neuroloog

mw. M. van Schijndel

CVA-verpleegkundige

dr. P. de Kort

Neuroloog

mw. J. van Tuijl

Neuroloog

Arts-assistent

Neuroloog in opleiding

dhr. J. Vervoort

Verpleegkundig specialist neurologie

Afhankelijk van de locatie waar u op controle komt, ontmoet u leden van dit CVA-team. Op de
polikliniek op locatie ETZ TweeSteden kunt u terecht bij neuroloog Jansen en mevrouw M. van
Schijndel, CVA verpleegkundige.
Op locatie ETZ Elisabeth wordt u op de polikliek gezien door de heer J. Vervoort, verpleegkundig
specialist, en/of een arts in opleiding tot neuroloog. Ook kan het soms zijn dat u ter controle wordt
gezien door neuroloog de Kort of neuroloog van Tuijl.
In het gesprek op de polikliniek gaan we in op de medische aspecten (denk aan medicatie,
onderzoeken die gedaan zijn, leefstijl, enzovoorts) en op eventuele praktische vragen en problemen.

Nazorg: een centraal meldpunt bij vragen of problemen
U, uw naaste of de bij u betrokken (zorg)professional kan contact opnemen om vragen of problemen
voor te leggen die voortkomen uit het CVA of de TIA. De heer Vervoort staat u te woord en zal uw
vragen beantwoorden of doorgeven aan een van onze leden van het CVA-team.
U kunt ons telefonisch of via e-mail bereiken:
 polikliniek Neurologie: (013) 221 01 40;
 voicemail: (013) 221 22 26;
 telefonisch spreekuur iedere woensdag van 08.00 tot 08.45 uur: (013) 221 22 26;
 e-mail: jc.vervoort@etz.nl

Belangrijke adressen
Voor meer informatie kunt u ook terecht bij:
De Nederlandse Hartstichting
telefoon: (070) 315 55 55
informatielijn: (0900) 3000 300
e-mail: info@hartstichting.nl
www.hartstichting.nl
CVA-vereniging Samen Verder
telefoon: 088 3838300 (werkdagen van 10.00-12.00 uur)
e-mail: info.samenverder@shhv.nl
www.cva-samenverder.nl
Vereniging Cerebraal
Telefoon: 030 296 44 69 op maandag, dinsdag, donderdag van 10.00 tot 13.00 uur
www.cerebraal.nl

Belangrijke telefoonnummers
ETZ (Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis):
Locatie ETZ Elisabeth
Route 42
Polikliniek Neurologie:
Verpleegkundig specialist neurologie,
Dhr. J. Vervoort:
jc.vervoort@etz.nl
Locatie ETZ TweeSteden
Wachtkamer 5, tweede etage
Polikliniek Neurologie:
CVA-verpleegkundige,
Mw. M. van Schijndel;
m.vanschijndel@etz.nl
(een e-mail heeft de voorkeur)
Locatie ETZ Waalwijk
Begane grond
Polikliniek Neurologie:

(013) 221 00 00

(013) 221 01 40
(013) 221 22 26

(013) 221 01 40
(013) 221 01 40

(013) 221 01 40
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