Herken een beroerte,
bel direct 112! Want
TIJDVERLIES = HERSENVERLIES

Mond

Scheve mond?

Arm

Verlamde arm
en/of been?

Spraak

Onduidelijke
spraak?

Herken een beroerte bel direct!
Elk jaar worden 47.000 personen
door een beroerte getroffen.
Dat zijn 126 personen per dag!
Beroerte is de belangrijkste oorzaak
van invaliditeit in Nederland.
De gevolgen van een beroerte kunnen beperkt
blijven, mits de persoon zo snel mogelijk geholpen
wordt.
Weet daarom hoe u een beroerte snel kunt
herkennen en dat u direct 112 moet bellen.
Druk het kaartje uit en stop het in uw portemonnee,
zodat u een beroerte altijd weet te herkennen!

Trombolyse

Bij 80% van de patiënten met een beroerte heeft een
propje gestold bloed de toevoer van bloed met zuurstof
naar de hersenen afgesloten (= herseninfarct). Elke
minuut dat de toevoer blijft afgesloten, sterft hersenweefsel verder af. Voordat de behandeling kan starten
moet er in het ziekenhuis nog verder onderzoek
gebeuren, zoals CT-scanonderzoek. Met de CT-scan
wordt vastgesteld of het om een herseninfarct gaat.

Stroke Unit

Alle patiënten met een beroerte worden opgenomen in
het ziekenhuis op een Stroke Unit (stroke = beroerte):
een afdeling gespecialiseerd in de zorg voor patiënten
met een beroerte. Opname op een Stroke Unit is altijd
belangrijk voor een goede behandeling van een beroerte.

Herken een beroerte,
bel direct 112! Want
TIJDVERLIES = HERSENVERLIES
Vertoont iemand één of meer
symptomen van een beroerte?
Bel direct 112!
Bij beroertes telt elke minuut.
Behandeling binnen 4,5 uur
na het ontstaan van de klachten
vergroot de kans op herstel van
het hersenletsel.
Kijk voor meer informatie op
www.hartstichting.nl
of bel de Infolijn Hart en Vaten:
0900 – 3000 300 (lokaal tarief)
ma t/m vrij van 9.00 tot 13.00 uur.
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Bij één op de zeven personen die wordt getroffen door
een beroerte, kunnen de gevolgen van de beroerte
beperkt blijven, mits hij snel trombolyse krijgt.
Trombolyse is het toedienen van een medicijn waardoor
het bloedstolsel in de hersenen oplost. De hulp moet
dan wel zo snel mogelijk worden verleend; hoe eerder
hoe beter en tenminste binnen 4,5 uur nadat de
verschijnselen zijn begonnen.

