Den Haag, 2018
BETREFT: VOORLICHTINGS-POSTER SEPSIS
Geachte belangstellende, professional, bestuurder,
Heel graag brengen wij bijgevoegde voorlichtingsposter
onder uw aandacht. De poster kwam tot stand in nauw overleg met en gesteund door sepsisspecialisten in Nederland. Sepsis, de ontregelde reactie op een infectie gepaard gaande met
orgaanfalen, komt steeds vaker voor en wordt in Nederland, zowel binnen als buiten het ziekenhuis
vaak te laat onderkend. Het ziektebeeld kan binnen luttele uren fataal zijn, en brengt bij late
herkenning ook voor overlevers en hun naasten ernstige gevolgen met zich mee. Vroege signalering
en snelle behandeling zijn de beste kans voor de patiënt. Daarom is het zo belangrijk dat burgers
sepsis zelf weten te herkennen, zodat zij snel(ler) medische hulp kunnen zoeken. Daarom deze
campagne:
INFECTIE + EEN SOS-SIGNAAL = SEPSISGEVAAR
Op 23 januari werd de petitie ‘SOS voor sepsis, gevraagd: een nationaal actieplan’ aangeboden aan
de Tweede Kamer. Dit gebeurde in het bijzijn van diverse ex-patiënten, een nabestaande en prof. dr.
Peter Pickkers (één van de ondersteuners van deze poster-actie). Hopelijk komt sepsis hiermee op
de agenda van de minister van VWS te staan. Initiatiefnemer en ondergetekende heeft met de
oprichting van Sepsis en daarna in 2012, een gat willen vullen, en een deel van de
belangenbehartiging en voorlichting m.b.t. sepsis op zich willen nemen. Dit is hard nodig, bij gebrek
aan een patiëntenvereniging voor deze doelgroep. Wij hopen van harte dat u de poster wilt
ophangen om de alertheid rond sepsis een impuls te geven. Sepsis kan iedereen overkomen…..
Voor informatie:
▪ Voor alle informatie over sepsis: www.sepsis-en-daarna.nl
▪ De brief aan de Tweede Kamer (verstuurd 25-1-2018): https://www.sepsis-en-daarna.nl/wpcontent/uploads/2018/01/Brief-aangaande-petitie-SOS-voor-sepsis-aan-Tweede-Kamer.pdf
▪ De petitie ‘SOS voor sepsis, gevraagd: een nationaal actieplan’:
https://sosvoorsepsis.petities.nl/
▪ De resolutie die de WHO in mei 2017 aannam, waarin zij overheden oproept om werk te
maken van de preventie, vroege herkenning/behandeling en nazorg m.b.t. sepsis:
https://www.global-sepsis-alliance.org/news/2017/5/26/wha-adopts-resolution-on-sepsis
▪ Het in augustus 2017 in het NEJM gepubliceerde artikel ‘Recognizing Sepsis as a Global
Health Priority — A WHO Resolution’:
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1707170?query=TOC
▪ De video op YouTube van de Global Sepsis Alliance: ‘What is sepsis? Sepsis explained in 3
minutes’: https://www.youtube.com/watch?v=AEGUCpxwAlE
De poster-actie en deze brief worden gesteund door:
Prof. dr. Peter Pickkers, internist-intensivist Radboud UMC Nijmegen
Dr. Arthur van Zanten, internist-intensivist en Medisch manager Gelderse Vallei ziekenhuis Ede,
tevens voorzitter van de Nederlandse werkgroep Sepsis Richtlijn
Prof. dr. Tom van der Poll, internist AMC, bestuurslid van het International Sepsis Forum
Prof. dr. Joost Wiersinga, internist-infectioloog en hoofd afdeling Infectieziekten AMC
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