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Eerste Sepsis Lotgenoten Dag op zaterdag 29 september! 

Voor het eerst wordt een lotgenoten-dag rond sepsis 

georganiseerd, voor patiënten en/of naasten die te maken 

hebben gehad met sepsis. Het programma (inclusief lunch) dat om 10.30 uur begint en 

om 14.00 uur eindigt, staat in het teken van informatie en uitwisseling. Twee arts-

onderzoekers uit het AMC werken mee aan het programma. U/jij bent van harte welkom! 

Inschrijving van tevoren is wel noodzakelijk. Voor info en aanmelding, zie deze link. 

 

Petitie ‘SOS voor sepsis’ brengt overheid in beweging! 

Inmiddels is een afvaardiging van de petitie-groep al tweemaal voor een gesprek op het 

Miniserie van VWS geweest. Op 23 januari 

werd deze petitie ‘SOS voor sepsis, gevraagd: 

een nationaal actieplan’ aangeboden aan de 

Tweede Kamer. Zie het beeld/tekstverslag: 

aanvullend werd nog een brief aan de Tweede 

Kamer gestuurd, die vindt u hier. Een mooi 

resultaat is dat het ministerie ons gevraagd heeft met een opzet voor een actieplan te 

komen. Ook zijn we uitgenodigd voor een 3e gesprek op het ministerie. Eén van de 

onderwerpen zal o.a. zijn: het organiseren van een Nederlandse sepsisconferentie die 

partijen om de tafel kan brengen rond sepsis. Want samenwerking en bewustwording zijn 

enorm belangrijk; kennis over de gevolgen van sepsis is er nauwelijks, de diagnose wordt 

te vaak gemist en weinig mensen in Nederland weten wat sepsis is, laat staan hoe je het 

vroeg kunt herkennen. En juist dát kan zoveel leed schelen! Na het derde gesprek volgt 

een advies aan de minister die vervolgens de Tweede Kamer zal vertellen welke actie hij 

gaat ondernemen. Een hoopvol begin. En wat nu op gang is gebracht, is onomkeerbaar!             

 

Tweede online Wereld Sepsis Congres, op 5 en 6 september 

Een unieke gelegenheid om, op een laagdrempelige manier, vele deskundigen, ex-

patiënten en naasten van over de hele wereld live online te horen en de verbinding met 

elkaar te voelen. Echt een aanrader. Meer informatie en/of aanmelden: zie deze link 

Agenda en (nieuwe) rubrieken 

• Zie voor alle nieuws de rubrieken ‘Artikelen en onderzoek’ en ‘Nieuws en tips’ 

• Informatief is ook de rubriek ‘Veel gestelde vragen’. Of stel uw vraag in de FB-groep  

• Wilt u info over het boek ‘Sepsis en daarna’(houvast bij opname en herstel) zie hier  

• Bij de rubriek ‘Video en meer’ vindt u alle aandacht voor de gevolgen van sepsis 

• Op 16 november vindt de workshop ‘Herstellen na sepsis’ plaats. Lees verder 

• Sepsis en daarna biedt ook ervaringsdeskundige coaching, zie hier enkele reacties. 
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