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BURDEN OF STROKE-RAPPORT
GELANCEERD IN EUROPEES
PARLEMENT
Het Europese ‘Burden of Stroke’ –onderzoek toont aan dat er zowel binnen landen zelf
als tussen landen onderling alarmerende verschillen zijn ten aanzien van het gehele
zorgtraject bij beroertes en dat nazorg bij beroertes door alle landen verwaarloosd
wordt.
Brussel, 11 mei 2017: ‘Stroke Alliance for Europe’ heeft vandaag een langverwacht,
uitvoerig overzicht gelanceerd bekendgemaakt van het zorgtraject bij beroertes in heel
Europa. In aanwezigheid van tientallen Europese parlementsleden hebben Jon Barrick,
president van SAFE, en Valeria Caso, president van de European Stroke Organisation,
gezamenlijk de belangrijkste bevindingen voorgesteld van het onderzoek dat het King’s
College in 35 Europese landen gelijktijdig heeft uitgevoerd.
-Hoewel het aantal sterfgevallen door beroertes in Europa gedurende de afgelopen
20 jaar gestaag is afgenomen, vormen beroertes momenteel een humanitaire ramp,
omdat steeds meer mensen een beroerte overleven en er steeds vaker beperkingen
aan overhouden. De totale belasting ten gevolge van beroertes zal de komende 20 jaar
aanzienlijk toenemen door de vergrijzende bevolking. Beleidsmakers in Europa moeten
een betere manier vinden om beroertes te bestrijden en het leven van overlevenden
van een beroerte en hun gezin gemakkelijker te maken- aldus Barrick.
De verwachtingen in het Burden of Stroke-rapport wijzen erop dat het totale aantal
beroertes in de Europese Unie tussen 2015 en 2035 in het algemeen met 34 % zal
stijgen van 613 148 in 2015 tot 819 771 in 2035.
Een vergelijking over heel Europa van beroertes en gestandaardiseerde zorgverlening
bij beroertes is essentieel om elk land te helpen beroertes te voorkomen en een betere
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zorg en ondersteuning te kunnen bieden aan iedereen die door een beroerte getroffen
wordt. SAFE roept alle Europese landen op om op nationaal niveau gegevens over
beroertes te verzamelen en te controleren. Op die manier kunnen de faciliteiten en de
doelmatigheid van systemen binnen het gehele zorgtraject beter worden gemonitord,
met het als gevolg dat alle landen van elkaar kunnen leren en hun verbeteringsproces
kunnen versnellen. Miljoenen mensen reizen door Europa, van land naar land, en het is
beangstigend te bedenken dat die mensen in het ene land uitermate goed verzorgd
worden,mogelijk uitmuntende zorg ontvangen terwijl ze in een ander land wellicht
sterven of een catastrofale, langdurige handicap oplopen door de slechte
zorgverleningoorziening bij een beroerte.
-De totale kosten van beroertes in de EU van naar schatting 45 miljard euro in 2015
zullen zal stijgen, met inbegrip van zowel de kosten voor gezondheidszorg als overige
kosten. De verwachtingen laten zien dat het aantal mensen bij wie een beroerte een
chronische aandoening is geworden, zal stijgen van 3 718 785 in 2015 tot 4 631 050 in
2035; dat betekent een stijging van 25 % of bijna één miljoen mensen in Europa. Dit is
een enorme golf die op ons afkomt en we kunnen ons er beter alvast op voorbereidenbenadrukte Barrick. Hij voegde eraan toe dat Europa een gezamenlijk actieplan tegen
beroerte nodig heeft om te vermijden dat de verwachte stijging van het aantal nieuwe
beroertes met 34 % in de periode van 2017 tot 2035 de nationale gezondheidsstelsels
en gezinnen die door een beroerte betroffen zijn, overweldigt.
SAFE is van mening dat beroertes het best bestreden kunnen worden als elke EUlidstaat over een nationale beroertestrategie beschikt die door de regering actief
gesteund en gefinancierd wordt en die het volledige traject bestrijkt, van bewustmaking,
preventie, diagnose, behandeling, zorgoverdracht, specialistische revalidatie en
herbeoordeling, tot langdurige zorg en ondersteuning, sociale integratie, deelname aan
het gemeenschapsleven en zorg rond het levenseinde. Vertegenwoordigers van de
diverse groep van professionals die mensen met een beroerte begeleiden, mensen die
een beroerte gehad hebben, zorgverleners en vrijwilligersverenigingen moeten bij de
ontwikkeling van dergelijke strategieën betrokken worden.
Voor meer informatie over het Burden of Stroke-rapport, ga naar
www.strokeeurope.eu │www.safestroke.eu
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