Nieuws, maart 2019
Eerste Sepsis Lotgenoten Dag 2018 was mooi en bijzonder!
Voor het eerst was er een landelijke ontmoetingsdag, op 29
september, speciaal voor ex-sepsis-patiënten en hun
naasten. 70 mensen waren naar Velp bij Arnhem gekomen om te luisteren naar
ervaringsverhalen, uitleg te krijgen over sepsis en haar
gevolgen, te horen over de actuele stand van zaken rond
sepsis(-onderzoek) en alle vragen over sepsis te kunnen
stellen. Een zeer waardevolle bijdrage werd geleverd door
de arts-onderzoekers Bas Haak en Tjitske van Engelen, uit
het AMC. Tijdens de lunch kon men elkaar ontmoeten en
na de pauze werden alle vragen, die men op een kaartje
had geschreven, zo goed mogelijk beantwoord. Indrukwekkend waren de verhalen van
getroffenen over de overrompeling door sepsis, de (te) late herkenning en de lange weg
van herstel, als er wél maar ook als er niet sprake was van een Intensive Care-opname.
Zie hier een verslag. Noteer alvast de volgende Lotgenoten Dag: 21 september! Zie hier.
Petitie ‘SOS voor sepsis’ brengt overheid in beweging! Meer details volgen!
De minister heeft zich positief uitgelaten over het Nationaal actieplan dat door een
afvaardiging van de petitie-groep is neergelegd! Actieterreinen in het plan:
1) Bewustwording 2) Preventie 3) (Tijdige) diagnostiek en
behandeling en 4) Uitkomsten verbeteren vanuit het
patiënten-perspectief (waaronder ook nazorg). Dit alles o.a.
door de opzet van een sepsisnetwerk, om expertise en
aandacht rond sepsis te coördineren. Ook een sepsisconferentie staat op de agenda.
Media en ‘Sepsis over de grens’
Een groot artikel in Trouw met uitleg over sepsis verscheen op 1 februari! Zie deze link.
De titel luidde: ‘Kent u de sluipmoordenaar sepsis?’, mét interview met ex-patiënte Petra.
Ook het nieuwe Sepsis Filmpje verscheen, gepubliceerd op 28-1-2019, zie de video
Op 5 en 6 september 2018 werd het Tweede online Wereld Sepsis Congres gehouden.
U kunt de lezing van Hallie Prescott (aanbevolen!) terugzien over de zorg voor sepsisoverlevers bij https://www.youtube.com/watch?v=tmC-45FrS7I&t=47s (zie voor een
Nederlandse vertaling op de pagina Artikelen en wetenschappelijk onderzoek). Ook is
Sepsis en daarna betrokken bij de opbouw van de European Sepsis Alliance.
Agenda en (nieuwe) rubrieken
• Op 21 juni wordt weer een workshop Herstellen na sepsis gehouden, zie hier
• Kijk eens bij ‘Video en meer’, ‘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
• Sepsis en daarna biedt ook ervaringsdeskundig advies/begeleiding.
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