‘Wees snel’: dit lied kan levens redden
E17-ziekenhuisnetwerk lanceert videoclip naar aanleiding van Wereld Beroerte Dag (29/10)

Op 29 oktober is het Wereld Beroerte Dag. In het kader van de sensibiliseringscampagne
lanceert het E17-ziekenhuisnetwerk onder meer het aanstekelijke beroertelied ‘Wees
snel’, ingezongen door artsen en medewerkers van de betrokken ziekenhuizen. Bij het
nummer hoort een videoclip die in beeld brengt welk zorgtraject een patiënt met een
beroerte aflegt.
In België zijn dagelijks ongeveer zestig mensen het slachtoffer van een beroerte
(hersenbloeding of herseninfarct). Iedereen kan een beroerte krijgen, ook jongere mensen.
Van cruciaal belang is om snel de symptomen te herkennen en onmiddellijk 112 te bellen.
Hoe sneller je de beroerte behandelt, hoe minder hersenweefsel verloren gaat. Daarom
lanceren de zeven ziekenhuizen van het E17-ziekenhuisnetwerk samen met de Vlaamse
overheid een uitgebreide sensibiliseringscampagne. ‘Een snelle herkenning van de
symptomen redt levens en verhoogt de kans op een volledig herstel.’
Prof. Dr. Peter Vanacker – neuroloog en lid werkgroep stroke E17-ziekenhuisnetwerk: ‘In
onze campagne ligt de klemtoon op het snel herkennen van de symptomen. Bij een beroerte
is iedere seconde cruciaal. Hoe sneller je hulp biedt, hoe groter de kans op herstel. Voor
het herkennen van de symptomen roepen we op om de FAST-test te doen: Face, Arm, Speech
en Time. De belangrijkste symptomen van een beroerte zijn een scheve mond, een arm die
minder goed beweegt en verstoorde spraak. ‘Time’ staat voor het precieze startmoment
van de symptomen.’
Dr. Liesbeth De Groote – neuroloog en lid werkgroep stroke E17-ziekenhuisnetwerk: ‘In het
E17-ziekenhuisnetwerk bundelen de neurologen de krachten in de werkgroep stroke, waar
we werken aan een uniforme aanpak. Met dit lied proberen we zoveel mogelijk mensen te
sensibiliseren. Bel onmiddellijk de hulpdiensten wanneer je de symptomen opmerkt, je kan
zo een leven redden!’
Het filmpje vind je hier: https://www.youtube.com/watch?v=GM6d1V1KZcM.
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Voor meer info en additioneel beeldmateriaal, contacteer:
-

Catherine Zenner (aanspreekpunt communicatie, ook voor interviews met Dr.
Vanacker en Dr. De Groote): communicatie@e17ziekenhuisnetwerk.be 09 246 28 61 of
0478 99 53 11.

______________________________________________________________________________
Wat is het E17-ziekenhuisnetwerk?
Het E17-ziekenhuisnetwerk streeft naar de uitbouw van een toonaangevend, kwaliteitsvol
en innoverend Vlaams ziekenhuisnetwerk, in het belang van de mens en de samenleving, en
dit alles in samenwerking met andere zorgactoren, de industrie en de overheid. Door het
leveren van waardegedreven zorg wil het ziekenhuisnetwerk inspelen op de echte en snel
veranderende zorgbehoeften van zijn patiënten.
Het E17-ziekenhuisnetwerk bestaat uit zeven ziekenhuispartners:
•

AZ Glorieux Ronse·

•

AZ Groeninge Kortrijk·

•

AZ Maria Middelares Gent·

•

AZ Sint-Elisabeth Zottegem·

•

O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem·

•

Sint-Jozefskliniek Izegem·

•

AZ Sint-Vincentius Deinze

Meer weten? Bezoek onze website: www.e17ziekenhuisnetwerk.be

