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TIA: een voorbijgaande beroerte
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TIA: EEN VOORBIJGAANDE BEROERTE

Het kan opeens gebeuren:

• Plotseling wordt een arm en/of een been in meer of mindere mate 
krachteloos

• Of plotseling trekt iemands mond scheef
• Of het zicht van een oog wordt plotseling wazig/zwart en langzaam trekt 

de mist weer op
• Of iemand kan plotseling niet meer uit zijn woorden komen of spreekt 

ineens onverstaanbaar
• Of het gezichtsveld valt plotseling weg, aan één of beide ogen

Enkele minuten later zijn deze uitvalsverschijnselen voorbij. Alles lijkt weer 
normaal. Uitval kan voorkomen als de bloedstroom naar de hersenen tijdelijk 
is verstoord. Dit wordt een TIA genoemd.

TIA is de afkorting van het Engelse ‘Transient Ischaemic Attack’, wat ‘een 
voorbijgaande belemmering in de bloedtoevoer naar de hersenen’ betekent. 
Een TIA is dus een voorbijgaande beroerte. De uitvalsverschijnselen kunnen 
even duren, maar meestal niet langer dan 20 minuten.

Bel bij één of meer van deze verschijnselen altijd direct het 
noodnummer 112. Wacht niet tot deze verschijnselen vanzelf 
overgaan, het kan om een herseninfarct gaan. De patiënt 
moet dan zo snel mogelijk naar het ziekenhuis.

Als u pas achteraf denkt dat u een TIA heeft gehad, dan is het belangrijk dat 
u toch dezelfde dag nog naar uw huisarts gaat. Uw huisarts kan beoordelen 
of uw klachten door een TIA veroorzaakt kunnen zijn. Bij het vermoeden van 
een TIA stuurt hij u door voor onderzoek.

Behandeling kan nieuwe TIA’s of een beroerte met ernstiger gevolgen 
voorkomen. Soms vindt men helemaal geen oorzaak. Dan is het toch 
belangrijk om de kans op nieuwe TIA’s of een beroerte te verkleinen, 
bijvoorbeeld met bloedverdunnende medicijnen.
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HOE ONTSTAAT EEN TIA?

Hersencellen hebben zuurstof en voeding nodig om te kunnen werken. 
Het bloed zorgt voor de aanvoer van deze onmisbare stoffen naar de 
hersencellen. Als de bloedtoevoer stopt, krijgen de hersencellen geen 
zuurstof en voeding meer en treden er uitvalsverschijnselen zoals 
verlammingen en spraakstoornissen op.

Elke beroerte is verschillend. Welke verschijnselen iemand heeft en hoe 
ernstig deze zijn, hangt af van het gebied dat beschadigd is.

Slagaderverkalking of atherosclerose speelt een belangrijke rol bij 
een verminderde bloedtoevoer. Op bepaalde plaatsen in de slagader 
waar de gladde binnenwand  beschadigd is door bijvoorbeeld roken of 
hoge bloeddruk gaan witte bloedcellen, vetachtige stoffen waaronder 
cholesteroldeeltjes en ontstekingscellen in en aan de vaatwand vastzitten.

Deze opeenhoping wordt plaque genoemd. Doordat de plaque aangroeit, 
neemt deze steeds meer plaats in en vernauwt zo de slagader. Er kan dan 
minder bloed doorheen.

Een plaque kan ook scheuren. Dan vormen samenklonterende bloedplaatjes 
een natuurlijk korstje op de beschadigde plaats. Het gevaar bestaat dat 
dit stolsel afbreekt en door de bloedstroom meegevoerd wordt. Het kan 
spontaan uit elkaar vallen en oplossen of ergens in het bloedvat blijven steken 
en de bloedtoevoer afsluiten.

Ook in het hart kan een bloedstolsel ontstaan, vooral bij mensen met een 
onregelmatig hartritme of voorkamerfibrillatie. Als een stukje van een 
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bloedstolsel in het hart loslaat, voert de bloedstroom het bloedpropje van het 
hart naar het hoofd.

In een slagader van het hoofd kan het bloedpropje vastlopen en daar de 
bloedstroom blokkeren. Een kleine bloedprop kan weer uiteen vallen. Dan is 
de versperring van het bloedvat weer opgeheven. Bij TIA’s duurt de afsluiting 
maar kort.

Als een slagader langzaam dichtgroeit krijgt het deel van de hersenen dat 
daardoor geen zuurstof en voeding meer ontvangt het moeilijk. Toch kan de 
bloedstroom naar de hersenen nog lang voldoende zijn.

Daar zijn meerdere redenen voor:
• Ten eerste kan de bloedstroom tien keer kleiner worden dan normaal, 

voordat deze echt tekort schiet
• Ten tweede krijgen de hersenen hun zuurstof en voedingstoffen via vier 

slagaders: twee aan de voorkant, de hals en twee aan de achterkant, de 
nek. Deze vier slagaders staan in de schedel via een soort rotonde van 
bloedvaten, we noemen dit de cirkel van Willis, met elkaar in verbinding 
en kunnen daardoor de bloedstroom gaande houden
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EEN TIA KAN ZICH HERHALEN

Een TIA kan één keer voorkomen of meerdere keren na elkaar. Dat laatste 
gebeurt wanneer steeds bloedpropjes uit dezelfde verkalkte slagader 
losschieten. Als deze bloedpropjes allemaal dezelfde weg volgen, belanden ze 
steeds op dezelfde plek in een kleinere slagader en blokkeren ze elke keer op 
dezelfde plek even de bloedstroom.

Bij elke tijdelijke blokkade ontstaat een TIA met dezelfde verschijnselen, soms 
wel tien keer per week.

Een bloedprop kan ook in een andere vertakking van de hersenslagaders 
terechtkomen. De gevolgen kunnen dan sterk verschillen van eerdere TIA’s. 
Meerdere TIA’s hoeven dus niet altijd dezelfde verschijnselen te veroorzaken.

MIGRAINE IS GEEN TIA

De uitvalsverschijnselen bij een TIA kunnen zich ook voordoen bij aanvallen 
van migraine. Maar er zijn ook belangrijke verschillen:

• Migraine kondigt zich meestal aan door een steeds erger wordende 
hoofdpijn. De uitvalsverschijnselen bij migraine gaan meestal aan de 
hoofdpijn vooraf en ontwikkelen zich stapsgewijs. Migraine ontstaat door 
een ernstige tijdelijke verkramping van bloedvaten in de hersenen. Bij een 
TIA treedt hoofdpijn vrijwel nooit op

• Tintelingen in handen en voeten, misselijkheid, en het zien van 
schitteringen zijn verschijnselen die soms wel bij migraine optreden, maar 
vrijwel nooit bij een TIA

• TIA’s beginnen plotseling. Meestal verdwijnen de verschijnselen binnen 
enkele minuten, soms iets langer
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GEEN BLIJVENDE SCHADE, MAAR NIET ONGEVAARLIJK

TIA’s brengen meestal geen zichtbare blijvende beschadiging in de hersenen 
teweeg. Daardoor is niet altijd vast te stellen of iemand daadwerkelijk een TIA 
heeft gehad.

De arts die wil weten of er sprake is geweest van een TIA, moet afgaan op 
het verhaal van de patiënt of van iemand die erbij was toen het gebeurde. 
De ervaring leert dat degenen die een TIA meemaakten, de bijbehorende 
verschijnselen vaak niet aan een arts vertellen. Dat lijkt vreemd, want ook al 
zijn er geen blijvende gevolgen, het is wel een beangstigende ervaring.

Een TIA is ook niet ongevaarlijk. TIA’s kunnen een voorbode zijn van een veel 
ernstiger beroerte. De kans op een nieuwe TIA of herseninfarct is in de eerste 
twee weken na een TIA het grootst.

Op langere termijn wordt het risico op een beroerte kleiner, maar het risico 
blijft steeds aanwezig. Door het nemen van de juiste maatregelen kan de kans 
op een nieuwe TIA of een herseninfarct verkleind worden. Soms krijgt iemand 
meerdere TIA’s voordat een beroerte met blijvende gevolgen ontstaat.

Het is erg belangrijk om meteen het noodnummer 112 te 
bellen. Wacht niet tot de verschijnselen vanzelf overgaan. 
Wat eerst lijkt op een TIA kan een herseninfarct zijn. 
Patiënten met een herseninfarct moeten zo snel mogelijk 
naar het ziekenhuis voor een trombolyse. Dat is een 
behandeling met medicijnen die het stolsel oplossen zodat 
de hersenen weer zuurstof krijgen. Deze behandeling moet 
binnen 4,5 uur na het ontstaan van de verschijnselen worden 
opgestart.
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ONDERZOEK EN BEHANDELING

Als de huisarts vermoedt dat iemand een TIA heeft gehad roept hij de hulp 
in van een neuroloog. Het onderzoek en de behandeling van een TIA zijn 
bedoeld om de kans op een beroerte met blijvende gevolgen te verkleinen.

De neuroloog zoekt naar de oorzaak van de TIA. Soms schakelt de arts nog 
andere specialisten in, zoals een cardioloog.

Na een TIA worden medicijnen, vaak bloedverdunners, voorgeschreven 
om ervoor te zorgen dat er minder kans is op een bloedpropje. Soms zijn 
bloeddrukverlagende en/of cholesterolverlagende medicijnen nodig. Het 
risico op een nieuwe TIA of een beroerte met blijvende gevolgen kan zo 
meestal sterk worden verkleind.

Als de oorzaak van de TIA ernstige slagaderverkalking in de halsslagader is, 
kan de plaque soms door een vaatchirurg worden verwijderd. Ook kan een 
ernstig vernauwde halsslagader met dotteren en stenten worden behandeld, 
dat is het plaatsen van een buisje in het bloedvat om het open te houden.
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GEEN TIA, TOCH MAATREGELEN

Sommige patiënten die worden opgenomen omwille van een beroerte kregen 
geen waarschuwing in de vorm van een TIA. Dit betekent niet dat er niets 
gedaan kan worden om de kans op een beroerte te verminderen.

U kunt de kans op slagaderverkalking en daarmee de kans op TIA’s, beroertes 
en andere hart- en vaatziekten verkleinen door een gezonde levensstijl aan te 
houden:
• Eet gezond met veel groenten en fruit, gebruik weinig vet en kies voor 

onverzadigde vetten
• Rook niet
• Probeer minimum een half uur per dag te bewegen
• Matig je alcoholgebruik

CONTACT

Afdeling D1 Neurologie - Pneumologie
Dominique Moors, hoofdverpleegkundige
Tel. 012 39 71 77

Tekst en afbeeldingen zijn afkomstig uit de brochure TIA, een voorbijgaande 
beroerte, september 2020, versie 4.3 van de Hartstichting Nederland.
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1Hazelereik 51 • 3700 Tongeren • 012 39 61 11 

Hospitaalstraat 15  • 3740 Bilzen • 012 39 61 11

www.facebook.com/azVesalius
www.twitter.com/az_Vesalius

www.azvesalius.be


