
 

 
Brussels, 11/05/2021 

 
 

Het Europees Beroerte Actieplan (SAP-E-project) 
 
Geachte Ministers, 
 
Wij nemen vandaag contact met u op namens de European Stroke Organisation (ESO) en Stroke 
Alliance for Europe (SAFE) om u te vragen de verklaring van het Europese Beroerte Actieplan 
te ondertekenen namens de burgers van België/Vlaanderen/Brussel. 
 
Beroertes hebben een grote impact op de gezondheid en de levenskwaliteit van een zeer groot 
aantal burgers van België en van de burgers van elk land in Europa. Alleen al in 2017 hebben 
naar schatting 1 120 000 mensen in de Europese Unie een beroerte gehad, zijn 460 000 mensen 
overleden als gevolg van een beroerte en leven bijna 10 miljoen mensen met de ernstige 
gevolgen van een beroerte, zoals invaliditeit en dementie. Naar schatting zal het aantal mensen 
met een beroerte binnen de volgende generatie met 26% stijgen. Beroertes veroorzaken hoge 
kosten voor de begroting van de gezondheidszorg en voor de samenleving. De kosten in verband 
met beroertes in de EU werden onlangs geschat op 60 miljard euro en zullen naar verwachting 
stijgen tot 86 miljard euro, een stijging met 44%, in 2040.  
 
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 te coördineren om de kosten van beroertes in heel 
Europa te verminderen, is in 2018 het Stroke Action Plan for Europe (SAP-E) of Europese 
Beroerte Actieplan gelanceerd door de European Stroke Organisation en Stroke Alliance for 
Europe, waarin beroerte-experts en patiënten uit heel Europa zijn vertegenwoordigd.  
 
Het doel van het SAP-E is om het volledige beroertezorgtraject te verbeteren, van preventie en 
vroegtijdige behandeling tot begeleiding en nazorg. De invoering van het SAP-E zal de uitkomst 
na een beroerte van patiënten en verzorgers verbeteren en zeer kosteneffectief zijn voor alle 
landen in Europa.   
 
 
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. 
  
ESO en SAFE hebben onlangs een uitvoeringsplan voor het SAP-E gelanceerd dat alle 53 
landen in de Europese regio bestrijkt. Het uitvoeringsplan zal per land worden aangepast om de 
doeltreffendheid te garanderen, het zal helpen om nationale plannen voor beroertezorg op te 
stellen en zal instrumenten aanreiken om de beroertepreventie, de behandeling, ondersteuning 
van patiënten en hun verzorgers en de globale beroertezorg te verbeteren, waaronder een online 
beroerte educatie module en een lijst van evidence-based basiszorgelementen. 
 
Bovendien creëren we een platform voor het verzamelen van jaarlijkse nationale gegevens over 
de 12 belangrijkste prestatie-indicatoren die in de verklaring worden genoemd, waardoor 
benchmarking in de loop van de tijd en tussen verschillende landen mogelijk wordt. Dit zal elk 
land de kennis en gegevens verschaffen die het nodig heeft om de uitvoering van zijn nationale 
plan te blijven verbeteren.  
Wij vragen u dit initiatief te steunen en samen met andere Europese landen blijk te geven van 
uw engagement om de beroertepreventie, behandeling, nazorg en ondersteuning van beroertes 
voor de burgers van België te verbeteren.  Wij vragen u de SAP-E-Verklaring te ondertekenen 
en uw stem te laten horen in de strijd tegen beroertes in heel Europa. 
 
Wij blijven tot uw beschikking als u ons werk verder wilt ondersteunen of in contact wilt komen 
met vertegenwoordigers van de Belgian Stroke Council.  
Hartelijk dank voor uw aandacht. 
 
Met vriendelijke groeten,  
 
 
Hanne Christensen Francesca Romana Pezzella Arlene Wilkie 
Prof of Neurology MD, PhD, BSC Director General SAFE 
Chair of the SAP-E Steering 
Committee/ ESO 
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