
mens tot mens.

Het verhaal van Eric, Dorien en Joost. Op een vroege zondagmorgen wordt 

Eric Zwanenberg getroffen door een beroerte (CVA). Zijn vrouw belt 112, waar-

na de ambulance hem met spoed naar het ziekenhuis brengt. SEH-arts Joost 

Frenken vangt hem op en schakelt neuroloog Dorien Hemminga in. Samen 

beoordelen zij de situatie, waarna Dorien toestemming geeft voor behande-

ling (trombolyse). Dankzij de snelle (re)actie van alle betrokkenen herstelt Eric  

volledig. Elkerliek. mens tot mens. 

“Tijdverlies is hersenverlies. Bij een beroerte 

(CVA) is het essentieel dat er zo vlug moge-

lijk gereageerd wordt; behandeling binnen 

vierenhalfuur verkleint de kans op hersen-

schade. Zodra Eric op de Spoedeisende 

Hulp (SEH) kwam, werd daarom ook meteen 

een hersenscan gemaakt. Samen met SEH-

arts Joost Frenken beoordeelde ik of hij in 

aanmerking kwam voor behandeling met  

sterke bloedverdunners (trombolyse). Geluk-

kig kon dat; Eric knapte snel op. Ik ben blij dat 

het zo goed met hem is afgelopen.” Dorien 

Hemminga, neuroloog

“Voor Eric op de Spoedeisende Hulp (SEH) 

kwam, had ik al contact gehad met de  

ambulancemedewerkers. Zij vermoedden 

een beroerte (CVA) en dus stelde ik alles in 

het werk om Eric zo snel mogelijk te helpen. 

Ik zorgde ervoor dat hij direct onderzocht 

kon worden en schakelde neuroloog Dorien  

Hemminga in. De afdeling neurologie en 

SEH zijn perfect op elkaar ingespeeld. Door 

onze intensieve samenwerking lukt het  

ons om patiënten zoals Eric ruim binnen  

de kritieke tijdsgrens te behandelen.”  

Joost Frenken, SEH-arts

“Ineens verloor ik het gevoel in mijn  

gezicht en arm. Ik kon niet meer op mijn  

rechterbeen staan en na een tijdje zag ik ook 

niets meer. In het ziekenhuis werd ik direct 

onderzocht. Ik bleek een beroerte te hebben 

en moest meteen behandeld worden. Na 

een paar uur aan het infuus kon ik plotseling 

weer zien en mijn ledematen weer bewegen. 

Uiteindelijk hield ik er niets aan over. Ik ben 

dankbaar voor de snelle hulp die ik kreeg. 

Daardoor kan ik alles nu goed navertellen.” 

Eric Zwanenberg, CVA-patiënt


