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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. 
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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 

 
 
 

 

     

      

De overweldigende 
gevolgen van de Corona-
pandemie drukken ons 
met de neus op de feiten; 
kritieke ziekte heeft grote 
impact, en nazorg is 
nodig. Het leed dat vele 
patiënten en naasten trof 
in ziekenhuizen en 
verpleeghuizen, heeft veel 
losgemaakt en in gang 
gezet. Daarnaast is 
duidelijk geworden dat 
ook patiënten die níet op 
de IC lagen, langdurige 
gevolgen kunnen 
ondervinden. Voor een 

Corona zet impact kritieke ziekte op de kaart 

In januari verscheen in The 

Lancet het lang verwachte 
resultaat van het onderzoek 
naar de impact van sepsis 
op wereldniveau: 1 op de 5 
doden in de wereld is toe te 
schrijven aan sepsis. Dat is 
2 keer zoveel mensen als 
eerst werd aangenomen. 
Daarmee is sepsis in 1 keer 
nadrukkelijker op de kaart 
komen te staan.  

mentaal extra belastend. 
Sepsis en daarna heeft 
hier ook extra informatie 
aan gewijd, zeker ook 
omdat COVID-19 en 
sepsis alles met elkaar te 
maken hebben, zie de 
presentatie van Djillali 
Annane in de ESA-video 
en de info op de GSA-site. 
 
Video ESA 
Zie deze interessante 
presentaties (Annane over 
‘Corona en sepsis’ bij 
1:49:30 en het belang van 
sepsis-nazorg bij 2:19:45). 

overzicht van alle media-
aandacht rond de impact 
van kritieke ziekte en het 
Post Intensive Care 
Syndroom, zie deze 
pagina. Bijzonder was ook 
de uitzending van 
Kruispunt op 18 mei. 
Gelukkig zijn er vele 
initiatieven op gang 
gekomen om ex-patiënten 
en naasten ondersteuning 
te bieden. De isolatie en 
het ‘zonder naasten’ of 
veraf van je dierbare 
moeten doormaken van 
zo’n spanningsvolle tijd is 

N.a.v. de gesprekken die 
plaats vonden met het 
ministerie van VWS n.a.v. 
de petitie ‘SOS voor 
sepsis’ zegde de minister 
steun toe voor het 
opstarten van een sepsis 
netwerk in Nederland. 
 
 
 
 
De Sepsis Lotgenoten 
Dag zal dit jaar online op 
zaterdag 19 september 
plaatsvinden (met presen-
taties van ervarings-
deskundigen, experts en 
vragen stellen via chat). 
Sepsis en daarna spant 
zich ook in voor vitamine 
C, zie ook de brief van 23 
april aan minister de Jonge  
en de nieuwste informatie. 

De voorbereidingen 
hebben door de Corona-
pandemie vertraging 
opgelopen maar worden nu 
weer opgepakt. Bedoeling 
is o.a. om kennis over 
sepsis en de gevolgen te 
delen, krachten te 
bundelen, de vroege 
herkenning van sepsis 
onder de bevolking te 
bevorderen en informatie 
over sepsis-onderzoek 
toegankelijk te maken voor 
het grote publiek.  
  
Zie ook ervaringsverhalen, 
video/media en FAQ en de 
blogpagina over 
neurocognitieve klachten.  
Nieuw in het kader van 
sepsisnazorg: er is nu ook 
een online workshop. Zie de 
info hier. 

 Info + online Lotgenoten-dag 19/9 
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