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Sepsis definities

Sepsis is…

≠ Bloedvergiftiging

Overdreven reactie van de 
afweer van een patiënt op een 
infectie.

Hierbij treed schade aan
organen op.



Bron: www.worldsepsisday.org

Meest voorkomende infecties



Orgaanschade

Overdreven afweerreactie

Herkenning van afweersysteem van pathogenen (infectie)

Hulpstoffen maken om infectie te lijf te gaan
CYTOKINEN

Schadelijk voor organen, orgaanfalen



Getallen



Sepsis – UMC Utrecht

Verdenking 
infectie op de 

spoedeisende hulp

Verdenking sepsis

Intensive care 
behandeling
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Sepsis herkenning

Verdenking sepsis

Hoe bepalen we of iemand de diagnose sepsis heeft?

Op de spoedeisende hulp niet mogelijk
GEEN Gouden standaard

Diagnose
= 

Positieve test



Hoe doen dokters dat dan?

DEFINITIE Infectie:
Klinische blik
Klachten
Koorts
Positieve (bloed)kweken
Snelle testen

Orgaanfalen:
Score systemen
Laboratoriumonderzoek
Klinische blik



Wat gebeurt er dan?

UMC data*:  

SIRS

Koorts

Ademfrequentie

Hartslag

Witte bloedcellen

qSOFA

Bloeddruk

Ademfrequentie

Bewustzijn

Herkenning is moeilijk

Klinische scores (internationaal advies)
2016: grote wissel

*Uffen et al, 2020, 
unpublished data



Gevolgen?

Herkenning is moeilijk, wel belangrijk

Rivers E et al. N Engl J Med 2001;345:1368-1377

Early goal directed therapy



• Huisarts

• Spoedeisende hulp

• Intensive care

SPACE



Maak herkenning beter



Educatie / aandacht
Essential factors for success of interventions for sepsis in 
the ED are (1) obtaining the support from all professionals 
and (2) providing ongoing education*

*Uffen et al, CMI, 2020



Pas dan…

Gestructureerde
Geprotocolleerde behandeling

CENTRAAL:
Behandeling van de infectie!

Uitrollen over meerdere 
ziekenhuizen



En pas dan…

Onderzoek naar behandelingen mogelijk



Diagnostiek spoedeisende hulp

• Waar komt de infectie vandaan?

• Lichamelijk onderzoek
• Kweken

• Urine, slijm, bloed
• Longfoto
• CT-Scan

• Soms:

• operatie 
• punctie (prikken in de infectie) 
• drain (slangetje in de infectie)



SepsisNet is een stichting met als doel:

• Kennis van sepsis vergroten bij publiek en zorgprofessionals

• Hierdoor zorgen dat het op tijd herkend wordt en optimaal 
behandeld kan worden 

•Multidisciplinaire (na)zorg bevorderen 

• Resultaat: overlevingskansen en de kwaliteit van leven van 
patiënten met sepsis verbeteren 



Uitstap: COVID-19
Kan COVID-19 sepsis veroorzaken?

COVID-19 vooral respiratoire complicaties

Maar…ook orgaanfalen

8-10 dagen krijgt 2-5% meerdere organen die uitvallen

Voorbeeld dat niet alleen bacteriën sepsis veroorzaken



Uitstap: COVID-19
Loop ik, als ex-sepsis patiënt, meer risico op het krijgen van corona?
Of krijg ik een gecompliceerder beloop?

(Ex) sepsis patiënten zijn met name in de eerste maanden na herstel 
kwetsbaar voor infecties
NB: dit geldt voor elke soort infectie

GEEN literatuur met relatie ex-sepsis patiënten en corona

Persoonlijk: 
andere ziektebeelden, medicatie etc.



Samenvatting

- Sepsis ≠ bloedvergiftiging

- Sepsis herkennen op de spoedeisende hulp is niet eenvoudig

- Geen goede testen of handvatten voor de dokter

- Herkenning is wel belangrijk

- Educatie en samenwerken staat centraal
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