SEPSIS

Het dodelijke ‘serpent’ dat
sepsis heet
Het ziektebeeld sepsis, waarbij een infectie volledig ontspoort, is doodsoorzaak nummer één op de
intensive care. Dat komt doordat het vaak te laat wordt gediagnosticeerd. Verzorgenden spelen een
cruciale rol bij vroegsignalering van sepsis. Door de symptomen tijdig te herkennen en onmiddellijk aan
de bel te trekken, vergroten zij de overlevingskansen van hun cliënt of bewoner.
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