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1)Had u voordat u een sepsis meemaakte wel eens van sepsis gehoord? 
Totaal aantal reacties:         33 
A)Ja             6 18%  
B)Nee           27 82% 
C)Ja, want ik/mijn naaste heeft meerdere keren een sepsis doorgemaakt   0   0% 
 
 
2)Hebt u de diagnose sepsis gelijk gehoord? 
Totaal aantal reacties:        36 
A)Ja           14 39% 
B)Nee, pas op de poli/de huisarts/een andere arts vertelde het mij later  12 33% 
C)Nee, pas later gelezen in medisch dossier       5 14% 
D)Nee, later pas gehoord toen ik er zelf naar vroeg      5 14% 
 
 
3)Waar was u/uw dierbare opgenomen? 
Totaal aantal reacties:        37    
A)Gewone of medium care-afdeling       12 32% 
B)Intensive Care-afdeling        25 68% 
 
 
4)Ervaart u restklachten? 
Totaal aantal reacties:        37 
A)Nee             1   3% 
B)Ja, in lichte mate maar het hindert me niet (meer) dagelijks     9 24% 
C)Ja, het beperkt mijn dagelijks leven        8 22% 
D)Ja, het beperkt in grote mate mijn dagelijks leven    19 51% 
 
 
5)In geval van restklachten, welk van de onderstaande klachten  
heeft de grootste impact op uw leven? (Let wel: kijk wat het zwaarste voor u weegt) 
Totaal aantal reacties:        36 
A)Pijn (bijv. gewrichtspijn, hoofdpijn, zenuwpijn)       4 11% 
B)Vermoeidheid, gebrek aan energie      19 52%    
C)Concentratie-en geheugenproblemen, niet meer kunnen multi-tasken    2   6% 
D)Overprikkeling en of slaapproblemen        4 11% 
E)Angsten, depressieve gevoelens         2   6% 
F)Herhaalde ontstekingen          3   8% 
G)Verminderde mobiliteit (door amputaties, of bijv. longproblemen)    2   6% 
 
 
6)Welke van die klachten heeft daarna de grootste impact? 
Totaal aantal reacties:         42 
A)Pijn              2   5% 
B)Vermoeidheid, gebrek aan energie       16 38% 
C)Concentratieproblemen           6 14% 
D)Overprikkeling en of slaapproblemen       11 26% 
E)Angsten, depressieve gevoelens          1         2%   
F)Herhaalde ontstekingen           2   5% 
G)Verminderde mobiliteit (door amputaties of bijv. longproblemen)     4 10% 
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7)Als u in het arbeidsproces zat/zit, lukt(e) het u om  
terug te keren in het werk? 
Totaal aantal reacties:         36 
A)Ja, ben weer op mijn oude aantal uren         5 14% 
B)Ja, gedeeltelijk, ben zelf minder gaan werken        8 22% 
C)Nee, ik zit nog in het re-integratieproces         6 17% 
D)Nee, ik ben gedeeltelijk afgekeurd         1   3% 
E)Nee, ik ben geheel afgekeurd        16 44% 
 
8)Heeft u een vorm van nazorg ontvangen? 
Totaal aantal reacties:         44 
A)Ja, via een afspraak op een IC-nazorgpoli        7 16% 
B)Ja, ik kreeg info over sepsis, een poli-afspraak en goede verwijzing     0   0% 
C)Ja, ik kreeg info over sepsis mee en een poli-afspraak       2   5% 
D)Ja, alleen een poli-afspraak maar geen informatie over sepsis      3   7% 
E)Nee, geen van allen maar huisarts of andere deskundige ving me goed op  13 30% 
F)Nee, in het geheel geen nazorg ontvangen      19  43% 
 
 
9)Waar had u het meeste behoefte aan (gehad) na uw ontslag? 
Totaal aantal reacties:         41 
A)Informatie over sepsis en:  
wat kun je tegenkomen/mogelijkheden van ondersteuning     20 49% 
B)Een aanspreekpunt waar je terecht kunt         7 17% 
C)Revalidatie en/of begeleiding        14 34% 
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