
 
 
 
 
 
 

       

Nieuwsbrief dec. ‘20  

 

 
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. 

 

 

 Folder ESA                 Online lotgenotendag goed bezocht!               

 

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 

 
 
 

 

     

      

Er is lang aan gewerkt…. 
maar op 11 september 
was het dan toch een feit: 
de website sepsisnet.nl.  
Het initiatief kwam voort 
uit de petitie ‘SOS voor 
sepsis’ die in januari 2018 
werd aangeboden aan de 
Tweede Kamer. Daarop 
volgden 3 gesprekken op 
het ministerie van VWS, 
waarna toenmalig minister 
Bruno Bruins zijn steun 
toezegde. SepsisNet wil  
publiek en professionals 
meer bekend maken met 
sepsis én de signalen 

Landelijk sepsis-netwerk een feit: SepsisNet 
mocht een bijdrage 
leveren. De website is een 
geweldige steun in de rug, 
ook voor patiënten die niet 
op de IC lagen, om 
richting specialist, 
bedrijfs/huisarts te kunnen 
verwijzen naar filmpjes 
waarin een specialist 
uitleg geeft over de impact 
van sepsis. Ook de link 
tussen COVID en sepsis 
wordt uitgelegd. In het late 
voorjaar wordt een Sepsis 
Platform Dag gepland met 
alle ‘stakeholders’ om 
speerpunten op te stellen. 

waaraan je het tijdig kunt 
herkennen. Daarnaast wil 
SepsisNet de gevolgen 
van sepsis meer in beeld 
brengen en kennis, 
initiatieven en informatie 
rond sepsis(onderzoek)  
bundelen. De website 
toont informatieve 
filmpjes, waarin zowel  
sepsis-deskundige prof. 
Peter Pickkers als de ex-
patiënten Gert-Jan en 
Suze aan het woord 
komen. Ook onder-
getekende, als oprichter 
van Sepsis en daarna, 

Op 19 september vond 
de 3e Sepsis Lotgenoten 
Dag plaats, online, vanuit 
een studio. Er namen dit 
keer bijna 2 x zoveel 
mensen deel. Alle 
presentaties zijn terug te 
zien op deze pagina. 
 
 
 
Mooi nieuws uit België, 
waar de website SepsiBel 
in sept. werd gelanceerd.  
Op 27 november vond het 
7e internationale Sepsis 
Symposium plaats, met 
experts uit binnen- en 
buitenland. Sepsis en 
daarna maakte een 
samenvatting, gericht op 
(ex-)patiënten en naasten. 
Zie ook ervaringsverhalen. 
‘Alles over sepsis’ en FAQ. 

Dankzij een bijdrage van 
een organisatie die 
anoniem wil blijven, kon 
het programma kosteloos 
worden aangeboden. Prof. 
Kaasjager en Jan Willem 
Uffen (UMC Utrecht) en dr. 
Hjalmar Bouma (UMC 
Groningen) verzorgden 
interessante presentaties 
o.a. over de behandeling 
van sepsis maar ook over 
de late effecten. Daarnaast 
kwamen Nick (naaste) en 
ex-patiënte Femke aan het 
woord. De presentaties zijn  
op genoemde pagina te 
zien incl. video-opname. 
 
Samen met patiënten-
vereniging Hersenletsel.nl zet 
Sepsis en daarna zich in voor 
meer ruimte voor vit. C 
therapie. Zie de blogpagina’s. 

 Info, nieuws en ervaringen 

sverhalen 
Op 19 september, op de 
Sepsis Lotgenoten Dag 
werd de Nederlandstalige  
folder ‘Leven na sepsis’ 
gepresenteerd, die eerder 
dit jaar door de ESA werd 
samengesteld en een 
helder houvast biedt. In 
het voorjaar kwam het 1e 
deel van de Ned. Sepsis 
Richtlijn beschikbaar, fase 
2 en 3 volgen in ‘21.  
Zie hier het eerste deel. 
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