
Informatiefolder TIA 
 
Onlangs heeft u een TIA doorgemaakt. Een TIA (Transient Ischemic Attack) is een 
tijdelijke afsluiting van een bloedvat in de hersenen. De klachten duren vaak niet 
langer dan een half uur tot een paar uur. De klachten bestaan vaak uit scheve mond, 
verwarde spraak, een lamme arm of niet goed kunnen lopen. 
 
Eenmaal thuis uit het ziekenhuis probeert u uw dagelijks leven weer op te pakken. 
Soms lukt dat heel goed, en soms blijkt dit lastiger dan verwacht. Er kunnen klachten 
overblijven die u meer hinderen dan u had gedacht. Veelgenoemde problemen die 
mensen na een TIA kunnen ondervinden zijn: 
 

 Vermoeidheid/beperkte energie 

 Verminderde conditie 

 Verminderde concentratie 

 Last van prikkels en drukte 

 Somberheid of angst 

 Problemen met werkhervatting 
 

CVA Team Ede e.o. biedt revalidatie en hulp in de eerste lijn. Mocht u na uw TIA 
moeite hebben met het oppakken van uw dagelijkse activiteiten dan kunt u contact 
opnemen met de verschillende disciplines uit het CVA Team Ede e.o.. Zij zijn 
gespecialiseerd in de problemen die u kunt hebben na een TIA. 
 
Het CVA Team Ede e.o. is een multidisciplinair team dat bestaat uit fysiotherapeuten, 
ergotherapeuten, een logopedist, een psycholoog en een diëtist. Als u beperkingen 
ervaart na een TIA kunt u (een van deze) disciplines benaderen voor hulp.  
 
Wilt u uw leefstijl veranderen om de kans op een nieuwe TIA of beroerte te 
verminderen dan kunt u contact opnemen met een van de fysiotherapeuten of de 
diëtist.  
 
Discipline Behandelaar Telefoonnr.  E-mailadres 
Fysiotherapie Anneli Langbroek  0318 614863 info@fysiotherapie-ede.nl 
 Thijs Leentvaar 
Ergotherapie Katia Gitsis  06 24268785 info@ergodus.nl  
 Jeannet Scheffer  06 49619979 
Logopedie Sabine Duijst  06 27252730 info@logopediedienst.nl 
Psychologie Judith Hoge  0317 414299 info@pcwageningen.nl 
Diëtetiek Kim van Leeuwen  06 83242410 info@voedingindepraktijk.nl 
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