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Petitie ‘SOS voor sepsis’ boekt eerste resultaat! 

Op 23 januari werd de petitie ‘SOS voor sepsis, gevraagd: 

een nationaal actieplan’ aangeboden aan de Tweede 

Kamer. Zie het beeld/tekstverslag: aanvullend werd nog een brief aan de Tweede Kamer 

gestuurd, die vindt u hier. Een mooi eerste resultaat is de uitnodiging voor een gesprek 

op het Ministerie van VWS op 15 mei. Daarbij zullen prof. dr. Peter Pickkers en 

ondergetekende (initiatiefnemer namens Sepsis en daarna) aanwezig zijn. Aan de hand 

van dit gesprek volgt een advies aan de minister die vervolgens de Tweede Kamer zal 

vertellen welke actie hij gaat ondernemen. Ook aandacht in het Ref. dagblad: zie het 

artikel van 19/1: ‘Aantal gevallen van sepsis stijgt’.            

 

Nieuwe voorlichting met poster, doet u mee? 

Van harte gesteund door gerenommeerde sepsis-specialisten in 

Nederland, heeft Sepsis en daarna een voorlichtingsposter 

ontwikkeld, die het publiek bewust(er) moet maken van de signalen 

van sepsis. De poster is te downloaden via de website, zie deze link. 

U kunt de poster printen en ophangen op een strategische plek. Ook 

een groot formaat (A2) poster is tegen vergoeding beschikbaar 

(design: Wietske Nutma). Een begeleidende brief vindt u hier.  
 

Aftrap gegeven voor European Sepsis Alliance  

Op 20 maart werd in Brussel de aftrap gegeven voor een Europese Sepsis Alliance, een 

initiatief van de Global Sepsis Alliance, die geweldig werk verzet! De GSA zorgde er ook 

voor dat de Wereld Gezondheids Organisatie (de WHO) een resolutie over sepsis aannam, 

en een oproep deed aan alle landen. Bekijk een terugblik op 20 maart, inclusief een 

Brusselse sepsis-resolutie en diverse presentaties van sprekers.       

Steeds meer aandacht voor gevolgen sepsis 

Sinds september 2017 is een landelijke projectgroep van start gegaan om een nieuwe 

sepsisrichtlijn op te stellen voor Nederland. In het kader hiervan werden op 7 maart 

patiënten en naasten gehoord over hun ervaringen met de sepsis (na)zorg. In de richtlijn 

komen aanbevelingen te staan die gebaseerd zijn op alles wat bij deze bijeenkomst werd 

aangedragen. U hoort hier zeker meer van! Ook verscheen een (Engelstalig) artikel met 

aandachtspunten bij het ontslag van sepsis-patiënten uit het ziekenhuis. 

Agenda/(nieuwe) rubrieken (nieuw is ook het besloten forum, zie 'lotgenotencontact') 

• Zie de nieuwe rubriek ‘Artikelen en onderzoek’ of ‘Nieuws en tips’ 

• Nieuw is ook: ‘Veel gestelde vragen’. Voor het boek ‘Sepsis en daarna’: zie hier. 

• En bij de rubriek ‘Video en meer’ vindt u alle aandacht voor de gevolgen van sepsis 

• Op 15 juni vindt de workshop ‘Herstellen na sepsis’ plaats. Zie hier voor alle info. 

• En u kunt zich hier aanmelden voor het online World Sepsis Congress (5 en 6 sept.)!  
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