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Bijzonderheden 
 

Deze site www.sepsis-en-

daarna.nl is een initiatief 

van ex-sepsis-patiënte en 

oud-verpleegkundige 

Idelette Nutma. Zij startte 

deze website in 2012 om 

sepsis en haar gevolgen 

op de kaart te zetten, en 

steun en informatie te 

bieden aan ieder die er de 

gevolgen van ondervindt.  

Samen met Rob Bruntink 

was Idelette Nutma  

tevens initiatiefnemer van 

de website opeenicliggen, 

die in 2013 in de lucht 

kwam en inmiddels is 

overgegaan in de website 

www.icconnect.nl 

 

Voor wie? 

De site is bedoeld voor 

iedereen die als patiënt, 

naaste of professional te 

maken heeft met sepsis, 

binnen of buiten het 

ziekenhuis. Inbreng van 

ex-patiënten/naasten krijgt 

vorm via onderzoek, 

verhalen op de site, het  

lotgenotenplatform, en 

organisatie van de Sepsis 

Lotgenoten Dag. 

 

 

 

 

 
• Zie ook bij  wie zijn wij? 

 

• We zijn dankbaar voor 

de steun van een breed 

comité van 

aanbeveling. 

 

 

 ESA  online              Sepsis netwerk in voorbereiding!                 

 

Wist u dat… 

• Deze site nauw 

samenwerkt met o.a.  

het UMC Utrecht en de 

Sepsis Research Group 

van het UMC Groningen 

• Sepsis en daarna 

samenwerkingspartner  

is binnen de European 

Sepsis Alliance, en 

partner is van de Global 

Sepsis Alliance 

• In januari 2018 de petitie 

‘SOS voor sepsis’ werd 

aangeboden aan de 

Tweede Kamer 

 
Hebt u opmerkingen, 
verhalen of ideeën, mail:  
nutma@sepsis-en-daarna.nl 

 
 

 

 

     

      

Een doorbraak was het 
zeker, de aanwezigheid 
van een filmploeg van de 
NOS bij de Sepsis 
Lotgenoten Dag op 21 
september! Mooi was dat 
de NOS, in het journaal 
(zie vanaf 33 sec. en 
vanaf 6 min.) en op de 
website, aandacht 
besteedde aan de 
gevolgen van sepsis en 
het belang van vroege 
herkenning. Verslaggever 
Theo Verbruggen 
interviewde meerdere ex-
patiënten, waaronder zij 

Sepsis Lotgenotendag in het NOS journaal 

In oktober verscheen een 

samenvatting van kern-
punten die als prioriteit in 
toekomstig sepsisonderzoek 
zijn aangemerkt tijdens een 
bijeenkomst in februari 
2018, georganiseerd door 
het International Sepsis 
Forum: ‘Understanding and 
Enhancing Sepsis 
Survivorship’. Daarnaast 
verschenen op resp. 24/5  

Lotgenoten Dag wierpen 
meerdere artsen licht op 
het nieuwste sepsis-
onderzoek. Indruk-
wekkend was ook het 
ervaringsverhaal van 
Marjo, die samen met 
lotgenote Suzanne hielp 
om met ondergetekende 
deze dag te organiseren. 
Zie hier voor een verslag. 
 
Filmpje online 
Wereld Sepsis Dag ging 
het Nederlandse filmpje 
‘SOS voor sepsis’ online, 
over de impact van sepsis 

die wel en zij die niet op 
de IC lagen. Ook Prof. 
Karin Kaasjager (UMC 
Utrecht) kwam aan het 
woord met goede uitleg 
over sepsis. Belangrijk, 
want te vaak wordt ten 
onrechte de term 
‘bloedvergiftiging’ 
gehanteerd, terwijl sepsis 
de enige juiste aanduiding 
is voor de ontspoorde 
ontstekingsreactie met 
orgaan-falen (waarbij lang 
niet altijd bacteriën 
aantoonbaar zijn in de 
bloedbaan). Op de 

N.a.v. de gesprekken die 
plaats vonden met het 
ministerie van VWS n.a.v. 
de petitie ‘SOS voor 
sepsis’ (in jan. 2018 
aangeboden aan de 
Tweede Kamer) zegde de 
minister steun toe voor     
 
 
 
 
en 8/8 2019 in Medisch 
Contact de artikelen 
‘Behandeling van sepsis is 
maatwerk’ en ‘Na sepsis 
meer heropname en 
sterfte’. Nieuw is de 
Blogpagina met bijdragen 
van ex-patiënten/familie-
leden en een opiniestuk 
over de toepassing van 
vitamine C. En lees het 
interview in Tubantia (12/9) 
 

het opstarten van een 
sepsis netwerk in 
Nederland. De 
voorbereidingen zijn in 
volle gang. In de eerste 
helft van volgend jaar zal 
de presentatie hiervan 
handen en voeten gaan 
krijgen. Een prachtige 
mijlpaal! Bedoeling is o.a. 
om kennis over sepsis en 
de gevolgen te delen, 
krachten te bundelen, de 
bewustwording en vroege 
herkenning van sepsis 
onder de bevolking te 
bevorderen en informatie 
over sepsis-onderzoek 
toegankelijk te maken voor 
het grote publiek  
  
Voor ervaringsverhalen, 
video/media en FAQ,  
klik op de links hierboven. 
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