
 

 Wist u dat…..  

 
  Sepsis ook wel bloedvergiftiging heet (als  

 bacteriën aantoonbaar zijn in het bloed)?  
 Sepsis een levensbedreigende 

ontstekingstoestand van het hele lijf is?  
Sepsis doodsoorzaak nr. 1 is op de  
        Intensive Care’s in ons land?  
Sepsis vaak niet benoemd wordt?  
Iemand die met een ‘complicatie van een  

infectie’ naar de IC gaat in feite meestal              
een sepsis heeft?  

Twee derde van de Amerikanen nog nooit  
        van  het woord ‘sepsis’ gehoord heeft? En  
  dat Nederland het niet beter doet….     
Sepsis een noodgeval is?  
Tijdige onderkenning, én vroege  

   toediening van antibiotica levensreddend  

        kunnen zijn? 

Dat de diagnose helaas nog te vaak  
  gemist wordt?  
Er 7% meer doden vallen per uur dat  
  de antibiotica te laat gegeven wordt?  
Het aantal gevallen van sepsis jaarlijks  



  nog steeds toeneemt?  


Bij sepsis het lichaam zichzelf steeds  

  zieker en zieker maakt  

We hier nog steeds niet het antwoord op  
  hebben?  
Er een Surviving Sepsis Campaign is  

  gestart in 2002, ook in Nederland 

Dat er een zgn. Sepsis-bundel is  

  ontwikkeld, om het aantal doden terug te  

  dringen? 

Dat helaas nog niet alle ziekenhuizen deze 

  bundel consequent uitvoeren?  

Het sterftecijfer nog steeds zo’n 30-40% is.  

Je met tijdige hulp van de Intensive Care een  

  goede kans hebt het te overleven, maar  

  leeftijd en onderliggende ziekten ook een  

  belangrijke rol spelen.  

De helft van alle sterfgevallen in de  

  Amerikaanse ziekenhuizen is terug te voeren  

  op sepsis?  

Sepsis in Nederland de derde doodsoorzaak  

  is? 









En dat de overlevers van ernstige sepsis en  

  septische shock overlevers van een kritieke  

  ziekte zijn, en hun herstel meer als  

  revalidatie benaderd zou moeten worden,  

  net als bijv. na een hartinfarct? 

Dat vermoeidheid, neurocognitieve klachten,  
  stressstoornissen, spier-, gewrichts- en  
  zenuwpijn en -zwakte veel voorkomen na  
  sepsis? 
  Dat u dit alles (helder toegelicht) terugvindt  

 in de nieuwe compacte uitgave ‘Sepsis en   
 daarna’ (2016), zie de website.  

 
Help de voorlichting over sepsis en ‘Like’ de 

Facebook-pagina 
‘Sepsis en daarna’ 

Facebookpagina Sepsis en daarna 
 

 

https://www.facebook.com/pages/Sepsis-en-daarna/224985317640511?ref=bookmarks%20

