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“Σῆψις is een staat van rotting en bederf”

1991

“Sepsis is een systemische ontsteking door infectie”

2016

“Sepsis is levensbedreigend orgaanfalen door 

een ontregelde immuunreactie op infectie”



In 2017 waren er wereldwijd:

• 48.9 miljoen gevallen van sepsis

• 11.0 miljoen sepsis-gerelateerde doden

(dit is 20% van alle sterfgevallen wereldwijd)

Rudd, Lancet 2020

Gelukkig daalt de incidentie wel iets…

1990

2017

Zkh opnames met/door sepsis in de VS:

HCUPnet data

…maar dit geldt niet voor westerse landen

Prescott, JAMA 2018

De gevolgen van sepsis zijn enorm
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Achmea data

Ook de zorgkosten zijn enorm



Sterfte door sepsis lijkt langzaam te dalen

In de placebogroep van sepsis trials neemt de 

kans op overlijden ieder jaar af met 0.42%

Luhr, Crit Care 2019





Polymyxin B

Conjugate

Extracorporeal column

Lipid emulsion

Tumor necrosis factor (TNF) Monoclonal or polyclonal

antibodies

Soluble receptor constructs

Interleukin-1 (IL-1) Recombinant IL-1 receptor

antagonist

Platelet activating factor (PAF) Small molecule inhibitors

PAF acetylhydrolase

Eicosanoids Ibuprofen

Soluble phospholipase

A2 (sPLA2) inhibitor

Nitric oxide L-NMMA

Methylene blue



Pathofysiologie voor dummies



ontstekingsreactie

ingewikkelde 

moleculen & signalen

orgaanschade

restverschijnselen

of overlijden

infectievermoedelijk infectie vele andere oorzaken

comorbiditeiten en 

complicaties

behandelwensen

zeer variabel tijdsbeloop

Pathofysiologie voor epidemiologen

zie vorige dia…



Sepsis is geen ZIEKTE

Sepsis is zelfs geen SYNDROOM

Sepsis is slechts een RISICOGROEP





UMC Utrecht 2011-2020

Amsterdam UMC 2011-201314,534 patients

15,694 hospital admissions

17,287 ICU admissions with LOS >48h

7,079 (41%)

ever had sepsis

10,208 (59%)

never had sepsis

9,800 sepsis episodes

6,913 (71%)

admission events
2,887 (29%)

ICU-acquired events

Daily plasma samples 

collected in all patients 

(>500,000 aliquots in store)

Prospective adjudication of 

all (suspected) infections



15 juli 2021

05 februari 2021



Brian Nosek, 2013

There is NO COST

to getting things WRONG

THE COST is not

getting them PUBLISHED





CONCLUSIE


