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Summary
Patients with a transient ischemic attack (TIA) have a high risk of stroke within the first days after symptom 
onset. The diagnosis of TIA is fraught with a difficulty, as it has to be made on the basis of the patient’s 
history. Accurate and early diagnosis and diagnostic evaluation is important for urgent initiation of stroke 
prevention strategies. Daily specialist-provided TIA services in both clinic and inpatient settings have 
proven efficacious in stroke prevention. In this article, we will focus on the dilemmas in initial diagnosis 
and management of patients with TIA.

Samenvatting
Patiënten met een ‘transient ischemic attack’ (TIA) hebben 5% kans op een recidief TIA of beroerte in de 
eerste 2 dagen. Een TIA blijft een uitdagende diagnose die meestal is gebaseerd op de anamnese. Vroege 
diagnose en aanvullend onderzoek is van belang voor het snel starten met preventieve maatregelen. 
Recentelijk is gebleken dat de 24/7-TIA-service met zowel een poliklinische als klinische benadering leidt 
tot een afname van het aantal vasculaire complicaties. In dit artikel worden zowel de diagnostische als 
organisatorische dilemma’s bij patiënten met een TIA besproken.
(Tijdschr Neurol Neurochir 2013;114:149-53)
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Inleiding
Per jaar krijgen bijna 30.000 mensen een ‘transient 
ischemic attack’ (TIA) in Nederland. De incidentie 
neemt toe met de leeftijd en is voor personen van 75 jaar 
en ouder 13 per 1.000. Patiënten met een TIA of klein 
herseninfarct hebben zonder behandeling een risico op 
een recidief TIA of herseninfarct van maar liefst 17% in 
de eerste 3 maanden.1,2 Het juist en vroeg stellen van de 
diagnose TIA is daarom van groot belang.
In 1975 zijn internationale criteria voor de diagnose TIA 
opgesteld, waarbij TIA’s worden gedefinieerd als aan-
vallen van focale symptomen met een vasculaire oorzaak 
die niet langer dan 24 uur duren.3 De diagnose TIA 
blijft een uitdagende diagnose. Meerdere onderzoeken 
hebben laten zien dat ook ervaren neurologen het bij 
een derde van de patiënten niet eens zijn over de diag- 

nose.4 Daarnaast laat een onderzoek zien dat bij meer dan 
50% van de patiënten die zich presenteren op de spoed-
eisende hulp met aanvallen van voorbijgaande neurolo-
gische verschijnselen een onjuiste diagnose werd gesteld.5

De diagnostiek en behandeling van patiënten met een 
TIA is de laatste jaren in ontwikkeling. Het is van 
belang dat patiënten met een TIA op de kortst moge-
lijke termijn door een neuroloog worden beoordeeld, 
aanvullende diagnostiek ondergaan en adequate secun-
daire preventie krijgen.
In dit artikel zullen we zowel ingaan op het diagnostische 
dilemma als de organisatie van de diagnostiek en behan-
deling van patiënten met een TIA.

Differentiaaldiagnose
Bij 15-50% van de patiënten die door de huisarts worden 
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ingestuurd met verdenking op een TIA wordt uitein-
delijk een andere diagnose gesteld. Zo vond een recent 
onderzoek dat 55 van de 303 patiënten (18,2%) die zich 
presenteerde met een mogelijke TIA op de spoedeisende 
hulp geen TIA had.6 De meeste voorkomende oorzaken 
van deze aanvallen met voorbijgaande neurologische 
verschijnselen waren epileptische insulten en migraine 
(zie Tabel 1).

Eén van de redenen waarom het stellen van de diagnose 
TIA niet eenvoudig is, is dat de diagnose vaak pas moet 
worden gesteld als de symptomen al zijn verdwenen. 
Een goede anamnese is daarom essentieel om een TIA 
te kunnen differentiëren met aandoeningen als migraine, 
epilepsie, hyperventilatie, intoxicatie, syncope en de ziekte 
van Menière. Het blijkt hierbij vooral van belang om 
onderscheid te maken of de symptomen acuut of gelei-
delijk in een aantal minuten zijn ontstaan.6 Het laatste 
past meer bij migraine, een metabole oorzaak of epilepsie. 
Ook komen hoofdpijn, wazig zien en verwardheid vaker 
voor bij patiënten met een andere oorzaak dan een TIA.6 
Daarnaast voldoen aanvallen met maar één vertebroba-
silair symptoom, zoals vertigo, dysartrie of diplopie, 
officieel niet aan de criteria van een vertebrobasilaire 
TIA, waarbij sprake moet zijn van een combinatie van 
symptomen. Vaak zal er echter na zorgvuldig afwegen 
geen diagnostisch alternatief zijn. Recent onderzoek laat 
bovendien zien dat 10-20% van de patiënten met een 
vertebrobasilair infarct eerder een episode had doorge-

maakt met een geïsoleerd vertebrobasilair symptoom, 
meestal vertigo.7,8

Dan zijn er patiënten met aanvallen met een combinatie 
van focale symptomen en niet-focale symptomen (niet-
rotatoire duizeligheid en zwarte vlekken voor de ogen 
zien). In de praktijk zullen de meeste neurologen bij 
deze patiënten wel de diagnose TIA stellen, en terecht.
Uit het Nederlands TIA-onderzoek en het Rotterdamse 
ERGO-onderzoek bleek dat deze patiënten naast het 
bekende verhoogde risico op een beroerte voornamelijk 
een hoog risico hadden op cardiale complicaties.9,10  
Het is dan ook van belang om bij patiënten met een 
verdenking op een TIA niet alleen de anamnese te rich-
ten op de focale symptomen, maar ook op de niet-focale 
symptomen. Bij een combinatie zouden patiënten laag-
drempeliger voor cardiale screening kunnen worden 
verwezen, zeker indien er cardiale klachten zijn zoals 
hartkloppingen.

Een diagnostisch dilemma vormen de patiënten met 
tijdelijke aanvallen van uitsluitend niet-focale neurolo-
gische symptomen (‘transient neurological attacks’; TNA’s), 
zoals niet-rotatoire duizeligheid, zwarte vlekken zien of 
verwardheid, waarbij vaak wordt gedacht dat de prognose 
gunstig is. Over het algemeen wordt bij deze patiënten 
dan ook geen aanvullende diagnostiek verricht of secun-
daire preventie gestart. Binnen het Rotterdamse ERGO-
onderzoek is gevonden dat de prognose van de patiënten 
met een TNA niet zo gunstig is als aanvankelijk werd 
gedacht. Ze hadden een verhoogd risico op een hersen-
infarct, vasculaire dementie en cardiale complicaties.9 
De incidentie van TNA’s was vergelijkbaar met die van 
TIA’s. Aanvallen met niet-focale symptomen lijken dus 
wel degelijk een vasculaire betekenis te hebben. Aange-
zien er op dit moment nog geen onderzoeken zijn naar 
de therapeutische consequenties, moet de behandelend 
neuroloog op individuele basis bepalen of een aange-
paste analyse en eventueel secundaire preventie is aan-
gewezen. Onze eigen ervaring is dat dit kan leiden tot 
onverwachte diagnosen, zoals een primaire trombocy-
tose, paroxismaal atriumfibrilleren, infarct in het stroom-
gebied van de arteria cerebri posterior of een drievats- 
aandoening.

De tijdgrens van 24 uur is arbitrair en voornamelijk 
voorgesteld op basis van de gedachte dat symptomen 
die korter dan 24 uur duren niet leiden tot permanente 
schade. Uit onderzoek is gebleken dat 70% van de  
TIA’s korter duurt dan 2 uur.11 Met de komst van meer 
geavanceerde beeldvorming blijkt bovendien dat 25-69% 
van de patiënten met een TIA afwijkingen heeft op de 

Tabel 1. TIA-‘mimics’ bij 55 van de 303 
patiënten op een spoedeisende hulp in het 
academisch ziekenhuis in Basel.6

Diagnose Aantal (%)

Epileptische insulten 26 (44%)

Migraine 13 (24%)

Hyperventilatie 4 (7%)

Hypertensieve encefalopathie 2 (4%)

‘Transient global amnesia’ 2 (4%)

Sepsis 2 (4%)

Hypoglykemie 1 (2%)

Benigne paroxysmale positiedraaiduizeligheid 1 (2%)

Sinustrombose 1 (2%)

Hersentumor 1 (2%)

Subarchnoïdale bloeding 1 (2%)

Perifeer zenuwletsel 1 (2%)
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MRI-DWI.12,13 Deze patiënten hebben bovendien een 
grotere kans op een herseninfarct.14 Dit heeft geleid tot 
een voorstel van de ‘American Heart Association’ om de 
afwezigheid van radiologische afwijkingen aan de diag-
nostische criteria toe te voegen. Internationaal is hier-
over echter nog geen consensus.
In de praktijk is het van belang dat patiënten met kort 
bestaande uitvalsverschijnselen zo snel mogelijk door 
een neuroloog worden beoordeeld, omdat deze patiënten 
nog in aanmerking kunnen komen voor trombolyse. 
Daarnaast zijn de oorzaken, diagnostiek en secundaire 
preventie identiek na een TIA of herseninfarct.

Voorspelling van prognose
Na een onbehandelde TIA of klein herseninfarct is het 
risico op een recidief TIA of herseninfarct het grootst in 
de eerste dagen na het ontstaan van de uitval; ongeveer 
5% in de eerste 2 dagen en 17% in de eerste 3 maanden.1,2 
Bij patiënten uit het Nederlands TIA-onderzoek is het 
langetermijnrisico na een TIA onderzocht. Hieruit bleek 
dat het risico op een vasculaire complicatie de eerste 3 
jaar daalde, maar dat deze daling niet doorzette en het 
risico nadien juist weer toenam.15 Deze resultaten laten 
zien dat de opsporing en behandeling van vasculaire 
risicofactoren een blijvend punt van aandacht is en dat 
patiënten moeten worden gemotiveerd om zich te laten 
controleren, hun medicatie in te nemen en te streven 
naar een gezonde leefstijl.16

Factoren die zijn gerelateerd aan een hoger risico op een 
herseninfarct na een TIA zijn een leeftijd boven 60 jaar, 
een ‘modified Rankin Scale’-score van meer dan 2, een 
cardiale emboliebron en een infarct op CT of MRI. 
Daarnaast spelen diabetes mellitus en hypertensie een 
rol.17 Het absolute risico kan echter niet met deze risico-
factoren worden geïdentificeerd. 
Het risico op een vroeg herseninfarct (<7 dagen) na een 
TIA is goed te voorspellen met de ABCD2-score, een 

predictiemodel waarbij aan de hand van 5 klinische 
kenmerken patiënten worden ingedeeld in een hoogrisico-
groep, een groep met een matig risico en een laagrisico-
groep (zie Tabel 2 en 3). Dit predictiemodel is ontwikkeld 
in het populatieonderzoek ‘Oxfordshire Community 
Stroke Project’ en gevalideerd in de ‘Oxford Vascular 
Study’ en bij een groep patiënten die onder verdenking 
van een TIA naar een ziekenhuis waren verwezen.18 
Inmiddels is het in meerdere populaties gevalideerd, 
waaronder een groot cohort in Californië met ongeveer 
3.000 patiënten met een TIA.19 Op grond van dit 
onderzoek is diabetes mellitus aan het predictiemodel 
toegevoegd.20

De ABCD2-score kan behulpzaam zijn bij triage van 
TIA-patiënten: een TIA verdient een hoge medische 
urgentie, maar een TIA met een hoge ABCD2-score de 
maximale urgentie.

Van TIA-polikliniek naar 24/7-TIA-service
De TIA-service moet gericht zijn op snelle diagnostiek 
en starten met preventieve maatregelen, zowel medica-
menteus als waar nodig carotisendarterectomie. Hoewel 
de wachttijd op een gemiddelde TIA-polikliniek meestal 
gering is, kan de zorg nog sneller en efficiënter. Dit wordt 
ondersteund door een aantal recente onderzoeken waarin 
de haalbaarheid en de effectiviteit van een 24/7-TIA-
service is onderzocht. In het EXPRESS-onderzoek, een 
prospectief, geblindeerd, niet-gerandomiseerd onderzoek, 
vond bij 591 patiënten een volledige poliklinische eva-
luatie plaats.21 Het onderzoek bestond uit 2 fasen, waarbij 
in fase I de patiënten binnen een aantal dagen na aan-
melding werden gezien, met een mediaan van 3 dagen. 
Er werd door de huisarts nog geen secundaire preventie 
gestart; ook geen plaatjesaggregatieremmers. In fase II 
werden patiënten met een TIA dezelfde dag gezien. De 
mediane tijd tot het starten met de secundaire preventie 
werd teruggebracht van 20 dagen naar 1 dag. Het risico 

Tabel 2. ABCD2-score.18,20

Klinisch kenmerk Punten

A  Leeftijd 1 voor >60 jaar

B  Bloeddruk 1 voor systolisch >140 mmHg of 
diastolisch >90 mmHg

C  Symptomen 1 voor een taalstoornis zonder zwakte
2 voor halfzijdige zwakte

D  Duur 1 voor aanval van 10-59 minuten
2 voor aanval van ≥1 uur

D  Diabetes mellitus 1 voor diabetes mellitus

Tabel 3. Risico op een herseninfarct op 
basis van de ABCD2-score.18,20

ABCD2-score Risico op een herseninfarct 
binnen 2 dagen

0-3 1%

4-5 4%

6-7 8% 
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op een herseninfarct verminderde van 10,3% naar 2,1%. 
De 80% afname in complicaties wordt waarschijnlijk 
voornamelijk verklaard door het eerder starten van anti-
trombotica. In de SOS-TIA-studie werden alle patiënten 
direct na aanmelding gezien en opgenomen, waarbij de 
patiënten binnen 4 uur de gehele TIA-analyse doorliepen 
en met secundaire preventie werd gestart.22 Het risico 
op een recidief herseninfarct was 1,24% binnen de eerste 
90 dagen in tegenstelling tot het verwachte risico op 
basis van de ABCD2-score van 5,96%.
In een onderzoek in Stanford werden 224 patiënten 
met een TIA geselecteerd op de spoedeisende hulp.23 
Patiënten met een ABCD2-score <3 werden doorverwezen 
naar de polikliniek en werden binnen 2 dagen geanaly-
seerd en behandeld op de TIA-polikliniek. Een MRI/
MRA werd bij het merendeel voorafgaand aan dit bezoek 
vervaardigd. Patiënten met een ABCD2-score van 4 en 
5 ondergingen op de spoedeisende hulp direct een CT-
angiografie en werden bij een carotisstenose van 50% 
of meer opgenomen. De patiënten met een ABCD2-
score van >5 werden direct opgenomen. Op basis van 
deze criteria werd 30% van de patiënten opgenomen. 
Het risico op een recidief herseninfarct was laag in deze 
studie, namelijk 0,9% binnen 7 dagen. Daarentegen laat 
een recent onderzoek zien dat de diagnostiek en het 
starten met preventieve maatregelen bij patiënten met 
een klein herseninfarct even goed is op de TIA-polikli-
niek als tijdens een opname.24 Het recidiefrisico binnen 
30 dagen was gelijk voor de patiënten beoordeeld op  
de TIA-polikliniek en de opgenomen patiënten (3,8% 

versus 5,3%) en er werd vaker gestart met plaatjesaggre-
gatieremmers en orale anticoagulantia in de eerste groep.
De vraag of een klinische opname beter is dan een poli-
klinisch traject is nog onvoldoende onderzocht. De neu-
roloog zal derhalve zelf moeten beslissen welk beleid 
lokaal de voorkeur heeft.

Conclusie
Het stellen van de diagnose TIA blijft ook voor de ervaren 
neuroloog niet eenvoudig. Het geleidelijk ontstaan van 
de symptomen in een aantal minuten en symptomen 
als hoofdpijn, wazig zien en verwardheid wijzen vaak 
op een andere oorzaak dan een TIA. Aanvallen met niet-
focale symptomen lijken wel degelijk een vasculaire 
betekenis te hebben. Toekomstig onderzoek zal meer 
inzicht moeten geven welke diagnostiek bij deze patiën-
ten geïndiceerd is en wat de therapeutische consequen-
ties zijn. Zolang deze kennis ontbreekt, moet de behan- 
delend neuroloog op individuele basis bepalen of een 
aangepaste analyse en eventueel secundaire preventie  
is aangewezen. Patiënten met een TIA en niet-focale 
symptomen hebben naast het bekende verhoogde risico 
op beroertes voornamelijk een verhoogd risico op cardi-
ale complicaties. Bij een combinatie van focale en niet-
focale symptomen zouden patiënten dan ook laagdrem- 
peliger voor cardiale screening kunnen worden verwezen, 
zeker indien er cardiale klachten zijn zoals hartkloppingen. 
De TIA-service moet gericht zijn op snelle diagnostiek 
en starten met preventieve maatregelen. De ABCD2-
score kan behulpzaam zijn bij de triage van patiënten 

Aanwijzingen voor de praktijk

1. Vraag bij patiënten met een TIA ook naar niet-focale symptomen, aangezien deze patiënten een verhoogd 

risico hebben op cardiale complicaties. Deze patiënten kunnen laagdrempeliger voor cardiale screening 

worden verwezen, zeker indien er cardiale klachten zijn zoals hartkloppingen.

2. Aanvallen met niet-focale symptomen lijken wel degelijk een vasculaire betekenis te hebben. Aangezien er 

op dit moment nog geen onderzoeken zijn naar de therapeutische consequenties, moet de behandelend 

neuroloog op individuele basis bepalen of een aangepaste analyse en eventueel secundaire preventie is 

aangewezen.

3. Indien een patiënt met een TIA na 2 uur nog uitvalsverschijnselen heeft, is er vrijwel zeker sprake van een 

herseninfarct.

4. De ABCD2-score is een hulpmiddel om het vroege risico op een herseninfarct na een TIA te voorspellen.

5. De diagnose TIA en het aanvullend onderzoek hebben dezelfde urgentie als het acute herseninfarct,  

waarbij de behandelend neuroloog lokaal en individueel een keuze moet maken voor een klinisch of  

poliklinisch traject. 
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met een TIA met de maximale urgentie. De vraag of een 
klinische opname beter is dan een poliklinisch traject  
is nog onvoldoende onderzocht. Lokaal moet worden 
nagegaan welk beleid de voorkeur heeft.
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Aanmoedigingsprijs 
Amsterdamsche 

Neurologenvereeniging

Op 16 juni 2014 zal de tweejaarlijkse Aanmoedigingsprijs van de 

Amsterdamsche Neurologenvereeniging (ANV) weer worden uit-

gereikt. Elke (klinische) onderzoeker op het gebied van de neuro-

wetenschappen kan meedingen door publicaties of dissertaties  

in te zenden die zijn voltooid in de periode van 1 januari 2010 tot en 

met 31 december 2013. De onderzoeker mag op het moment van 

presentatie de leeftijd van 36 jaar nog niet hebben bereikt.

De winnaar van de Aanmoedigingsprijs ontvangt tijdens de bijeen-

komst van de ANV op 16 juni 2014 een penning en krijgt de gelegen-

heid om zijn of haar werk te presenteren middels een voordracht. 

Wie aan deze voorwaarden voldoet en wil meedingen naar de prijs, 

gelieve haar of zijn werk, in vijfvoud, vergezeld van een aanbevelings-

brief van de begeleider/promotor, voor 31 Januari 2014 te sturen 

aan de secretaris van de Vereeniging, Dr. N.F. Kalkers, OLVG, post-

bus 95500, 1090 HM Amsterdam.  


