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‘Dat wil ik anderen besparen!’  
 
Oproep om IC-opnames en sepsis te helpen voorkomen met de toepassing van onder-
steunende vitamine C therapie. Zie voor onderbouwing de brieven zoals die op 23 april en 3 
juni werden verstuurd aan de minister van VWS, met steun van prof. dr. H.M. Oudemans-
van Straaten (emeritus) en ir.dr. R. Graaff (universitair hoofddocent UMCG, gepensioneerd). 
 
Stuur een brief! Doe mee aan deze actie en vertolk de stem van patiënten die hun stem 
niet kunnen verheffen omdat ze overrompeld zijn door COVID-19. 
 
Laat het programma De Monitor weten dat je graag wilt dat dit op de kaart wordt gezet. 
Help mee om hen duidelijk te maken dat dit onderwerp ‘leeft’. Maar méér nog waarom het 
belangrijk is dat het aandacht krijgt, namelijk vanuit jouw/uw eigen ervaring! 
 
Hoe het in z’n werk gaat? 
 

• Print deze brief uit  
• Vul op de eerste regel uw/jouw naam in bij “Graag stel ik me even voor, mijn naam 

is: …………In …………………kreeg ik een sepsis.”  
(als je liever niet je achternaam invult, is dat uiteraard ook prima). 

• Beschrijf daaronder in 3 regels wat je ervaring was, bijv.:  
o “Ik kreeg een sepsis door een ontspoorde urineweginfectie. Ik belandde aan 

de beademing en lag weken op de IC. Het herstel heeft me jaren gekost en ik 
kan nog maar een paar uurtjes werken.” 

o “Ik kreeg een sepsis na een buikoperatie. Ik hoefde niet naar de IC maar de 
infectie raasde door mijn lijf en ik had een lage bloeddruk. Sindsdien heb ik 
concentratie- en geheugenproblemen. Ik kan niet meer wat ik kon.” 

• Vul onderaan plaatsnaam en datum in 
• Onderteken de brief met je handtekening 
• Fijn als je nog even een berichtje stuurt aan https://www.sepsis-en-

daarna.nl/contact/ zodat Sepsis en daarna weet dat je mee doet, en zodat je op de 
hoogte gebracht kunt worden van de reactie. Natuurlijk alleen als je dit wilt. 

 
Klaar! 
Stop de brief in een envelop, doe er een postzegel op en stuur de brief op naar: 
 
Redactie Programma de Monitor 
De	Monitor	
Postbus	200	
1200	AE	Hilversum	
	
Heel veel dank voor je medewerking!  
Namens Sepsis en daarna, 
Idelette Nutma 


