Persbericht
Oproep aan België / Brussels Gewest / Vlaams Gewest om de Verklaring van het
Europees Beroerte Actieplan (SAP-E-project) te ondertekenen.
Deze verklaring wordt afgelegd ter gelegenheid van de Europese dag voor de
bewustmaking van beroerten, op 11 mei 2021. De bedoeling is om één van de
belangrijkste oorzaken van sterfte en handicap in Europa terug te dringen.
De European Stroke Organisation (ESO) en de Stroke Alliance for Europe (SAFE) roepen de
verschillende ministeries van Volksgezondheid in Europa op de verklaring van het Europees
Beroerte Actieplan te ondertekenen.
Namens de Belgian Stroke Council verklaren professor Sylvie de Raedt (Universitair
Ziekenhuis Brussel, Vrije Universiteit Brussel) en dokter Matthieu Rutgers (Cliniques de
l'Europe, Brussel), nationale coördinatoren van het SAP-E plan voor België: "Wij vragen de
ministers Frank Vandenbroucke, Christie Morreale, Wouter Beke, Alain Maron, Barbara
Trachte, Elke Van den Brandt, Bénédicte Linard en Antonios Antoniadis dit initiatief te steunen
door zich bij andere Europese landen aan te sluiten en zo blijk te geven van ons engagement
om de preventie, de behandeling, de zorg en de ondersteuning van beroerten voor de burgers
van België/Vlaanderen/Brussels gewest te verbeteren. Wij willen dat onze ministers van
gezondheidszorg de verklaring van het Actieplan voor beroerten in Europa ondertekenen en
onze stem laten horen in de strijd tegen beroerten in Europa. "
Naar schatting lijden in Europa meer dan een miljoen mensen aan een beroerte, sterven
jaarlijks 460 000 mensen aan een beroerte en leven bijna 10 miljoen mensen met de gevolgen
ervan. Naar schatting zal het aantal mensen met een beroerte in de komende generatie met
26% toenemen. Beroerten vormen een aanzienlijke kostenpost voor de gezondheidszorg. In
Europa werden de kosten van beroerte onlangs op ongeveer 60 miljard euro geraamd, en dit
zou kunnen oplopen tot 86 miljard euro, of een stijging met 44%, tegen 2040.
Arlene Wilkie, Directeur Generaal van de Stroke Alliance for Europe, zei: "Beroerte is de
belangrijkste oorzaak van invaliditeit in Europa en heeft gevolgen voor alle aspecten van het
leven - op economisch, sociaal, medisch, fysiek en mentaal gebied. Onmiddellijke aandacht
is nodig om te voorkomen dat een gebrek aan continuïteit in de beroertezorg de
gezondheidscrisis ontstaan door de COVID-19-pandemie niet nog verergert. "
Een groot deel van deze kosten kan worden beperkt door te investeren in adequate
organisatie van preventie en behandeling van beroerte, ondersteuning van patiënten en hun
verzorgers en globale beroertezorg. Om de inspanningen om deze maatschappelijke kosten
in Europa te verminderen te coördineren, is in 2018 het Stroke Action Plan for Europe (SAP-

E) gelanceerd door de European Stroke Organisation (ESO) en de Stroke Alliance for Europe,
waarin neurovasculaire deskundigen en patiënten uit heel Europa zijn vertegenwoordigd.
Prof. Martin Dichgans, voorzitter van ESO, voegde hieraan toe: "We hebben een uniforme
aanpak nodig voor de behandeling en het zorg van beroerten om de ongelijkheden tussen de
Europese landen aan te pakken, die nog groter zijn geworden door de COVID-19-pandemie.
Het Europese Beroerte Actieplan (SAP-E) zal ons helpen deze doelstellingen te bereiken. "
Het doel van SAP-E is de behandeling van beroerten op de verschillende niveaus van de
gezondheidszorg te verbeteren, van preventie en acute behandeling tot ondersteunende zorg
en follow-up. De invoering van SAP-E zal de uitkomst voor patiënten en hun verzorgers in alle
landen van Europa op zeer efficiënte wijze verbeteren.

De toepassing van het SAP-E zal niet alleen de kosten van beroertes in België verminderen,
maar ook de last van andere onrechtstreeks verwante ziekten helpen verminderen. Zo zal de
uitvoering van adequate preventiestrategieën voor beroertes ook de incidentie van dementie,
hartaandoeningen, diabetes en obesitas verminderen, wat een aanzienlijk effect zal hebben
op het welzijn, de levensverwachting en de kosten van de gezondheidszorg.
Onlangs hebben het ESO en SAFE een plan gelanceerd voor de uitvoering van SAP-E in de
53 landen van het Europese continent. Dit uitvoeringsplan zal aan elk land worden aangepast
om de doeltreffendheid ervan te maximaliseren. Het zal bijdragen tot het opstellen van
nationale en regionale actieplannen, en instrumenten aanreiken om de neurovasculaire
preventie en de curatieve en ondersteunende behandeling van beroerten te verbeteren. Deze
instrumenten omvatten bijvoorbeeld een online leercentrum en een lijst van evidence-based
eerstelijnszorg.
Jaarlijks zullen nationale gegevens worden verzameld op basis van 12 representatieve
indicatoren voor de kwaliteit van de zorg die in de verklaring worden genoemd. Dit instrument
zal vergelijkende analyses in de loop van de tijd en tussen verschillende landen en regio's
mogelijk maken, zodat elk land/regio over de nodige gegevens kan beschikken om de
uitvoering van zijn nationale en regionale actieplannen te verbeteren.
ESO en SAFE dringen er bij België/Vlaanderen/ het Brussels gewest op aan hun steun te
betuigen aan het Beroerte Actieplan door de verklaring te ondertekenen.
Bezoek https://actionplan.eso-stroke.org/
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de twee nationale coördinatoren
van het SAP-E-plan in België;
- contactpersoon in het Frans: Dokter Matthieu Rutgers (Cliniques de l'Europe, Brussel)
- contactpersoon in het Nederlands: Professor Sylvie de Raedt (Universitair Ziekenhuis
Brussel, Vrije Universiteit Brussel)

Noot voor de redactie
Het Europees Beroerte Actieplan
Om de sociaaleconomische kosten van beroerten en de langetermijnsgevolgen daarvan te
verminderen, hebben de European Stroke Organisation (ESO) en de Stroke Alliance for
Europe (SAFE) het Stroke Action Plan for Europe (SAP-E) 2018-2030 gepubliceerd. Dit is
gebeurd in overleg met 70 deskundigen, die een overzicht hebben gemaakt van het
zogenaamde "goede klinische praktijk"-wetenschappelijke bewijsmateriaal en de huidige
stand van zaken in de beroerte gezondheidszorg. Het plan bevat doelstellingen en
aanbevelingen die het hele zorgtraject voor beroertes bestrijken. Deze moeten tegen 2030
door alle landen in Europa en door de gezondheidszorgstelsels zijn ingevoerd. SAP-E richt
zich op zeven gebieden: primaire preventie, organisatorische aspecten, aanpak van acute
beroerte, secundaire preventie, revalidatie, evaluatie van de kwaliteitsindicatoren, en leven
na beroerte.
Het SAP-E is een kader dat als leidraad dient voor het beleid inzake gezondheidszorg,
nationaal en regionaal beheer van beroertes en onderzoeksprioriteiten.
Het SAP-E bevat vier doelstellingen voor 2030:
1. het absolute aantal beroertes in Europa met 10% te verminderen ;
2. Ten minste 90% van de patiënten met een beroerte in Europa behandelen in een speciale
beroerte-eenheid als eerste zorgniveau;
3. Een nationaal plan voor beroerten hebben dat alle niveaus van het
gezondheidszorgsysteem omvat, van primaire preventie tot follow-up na een beroerte;
4. nationale strategieën uit te voeren door middel van sector-overschrijdende
volksgezondheidsinterventies; een gezonde levensstijl te promoten en te faciliteren; en
milieu-, sociaaleconomische en educatieve factoren die het risico op beroerten vergroten,
terug te dringen.

Over SAFE
De Stroke Alliance for Europe (SAFE) is een internationale non-profitorganisatie die in 2004
in Brussel, België, is opgericht. Het is de officiële organisatie voor beroertepatiënten in
Europa en vertegenwoordigt een reeks ondersteunende beroerte-organisaties in meer dan
30 Europese landen (EU en niet-EU).
Het doel van SAFE is het aantal beroerten in Europa terug te dringen door te pleiten voor
betere preventie, toegang tot adequate behandeling, nazorg en revalidatie.
www.safestroke.eu.
Over ESO
De European Stroke Organisation (ESO) is een vereniging van nationale en regionale
beroerteonderzoekers, clinici en verenigingen, opgericht in 2007.
Het doel van ESO is de maatschappelijke kosten van beroerten te verlagen door de manier
waarop beroerten worden gezien en behandeld te veranderen. Dit kan alleen worden bereikt
door professionele beroertezorg, publieke voorlichting en institutionele verandering. ESO

fungeert als spreekbuis voor "beroerte" in Europa en probeert de sociaaleconomische
kosten van beroertes op lokaal en mondiaal niveau te verlagen. www.eso-stroke.org
Over de Belgische Stroke Council
De Belgian Stroke Council (BSC) is een vereniging van onderzoekers, clinici en
beroertepatiënten, opgericht in 2001. Het doel van de BSC is informatie over beroerten te
verstrekken aan het publiek en de overheid, ervoor te zorgen dat beroepsbeoefenaren op de
hoogte zijn van de kwaliteitsnormen voor beroertenzorg, en te luisteren naar de eisen van
beroertepatiënten. www.belgianstrokecouncil.be

