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In 2009 heeft de Gemeente Den Haag gezamenlijk met de Meldkamer Ambulancezorg (MKA), het
MCH en het HAGA-ziekenhuis in de regio Haaglanden een publiekscampagne georganiseerd en
uitgevoerd. Deze campagne ging over het belang van het bellen met 1-1-2 bij een hartinfarct.
Doelstelling van deze publiekscampagne was om burgers de symptomen van een hartinfarct te
laten herkennen, zodat men sneller 112 belt. Aanleiding voor deze campagne waren regionale
onderzoeksresultaten van het Hartcentrum waaruit bleek dat er veel tijdverlies optreedt omdat
burgers de symptomen van een hartinfarct soms moeilijk herkennen en - wanneer ze dat wel doen
– ze niet altijd onmiddellijk 112 bellen voor ambulancezorg ( de zogenaamde patient-delay). De
ambulancezorg betekent bij een hartinfarct een direct entree in de zorgketen met een medisch
efficiënte samenwerking tussen het ambulancepersoneel en de cardiologen van de ziekenhuizen.
De effecten van de campagne in 2009 zijn gemeten door een begeleidend epidemiologisch
onderzoek. De belangrijkste conclusie van dit onderzoek was dat er door de campagne de patientdelay met 60 minuten aanzienlijk verkort was. Ook heeft de campagne geresulteerd in een
toegenomen aantal meldingen bij de meldkamer, waarbij opvallend was dat er geen grote toename
was in het aantal ‘onterechte’ meldingen. Wel blijkt in het onderzoek dat beide effecten kortdurend
waren. De campagne-effecten waren dus wel zicht- en meetbaar, maar niet voldoende duurzaam.
Op verzoek van de Raad van de Gemeente Den Haag is er de afgelopen periode gewerkt aan een
herhaling van de publiekscampagne. Hierbij is gezocht naar een boodschap die beklijft en die ook
in de toekomst met relatief weinig middelen herhaald kan worden. In eerste instantie zal de
campagne zich richten op: herken je eigen risicoprofiel; op welke klachten moet ik letten en het
bellen met 112. Doelgroep van de campagne is alle inwoners van de regio Haaglanden, met het
accent op de groep 40-plussers. Ook wordt er rekening worden gehouden met de verschillende
symptoomuitingen van een hartinfarct bij mannen en vrouwen.
De publiekscampagne is een gezamenlijk project waarbij naast de Gemeente Den Haag de VRH,
het MCH, het HAGA, de SMASH, de Hartstichting en de Ambulancezorg GGD Haaglanden betrokken
zijn. Alle partijen participeren in de programmacommissie en hebben een substantiële financiële
bijdrage ter beschikking gesteld. De campagne zal in de eerste helft van 2015 regionaal worden
uitgevoerd.
De opening van deze campagne op 11 februari 2015 om 17:00 uur op het Spui in Den Haag
zal plaatsvinden.

