
Feiten 
over

sepsis

Er is sprake van sepsis als de reactie van het lichaam op een infectie de eigen 
weefsels en organen beschadigt. Dit kan leiden tot shock, het falen van 
meerdere organen en overlijden – zeker als de aandoening niet vroeg wordt 
opgespoord en direct wordt behandeld. Sepsis is de laatste gezamenlijke 
oorzaak van overlijden door de meeste infectieziekten ter wereld, waaronder 
virussen zoals SARS-CoV-2.

Ten minste 
11 miljoen 

sterfgevallen per 
jaar 2

47 – 50 
miljoen
gevallen
per jaar1

Wereldwijdhoudt 
1 op de 5

sterfgevallen
verband met sepsis3

13 September
U kunt helpen  
#StopSepsis 
en 
#SaveLives 
Doe mee via 
worldsepsisday.org
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40%
van de 

gevallen 
zijn 

kinderen 
jonger dan 

5 jaar8

Tot wel 50%
van de mensen

die sepsis overleven, 
houdt chronisch last 
van lichamelijke en/
of psychologische 

effecten7
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SEPSIS is de belangrijkste
• Doodsoorzaak in ziekenhuizen4

• Reden voor heropnames in ziekenhuizen5

• Kostenpost op het gebied van gezond-
heidszorg6

(alleen al in de VS wordt $62 miljard besteed aan zorgkosten in verband met sepsis)

SEPSIS
wordt altijd veroorzaakt 

door een infectie 
zoals longontsteking of 

ziekte door diarree10

80% van 
de gevallen van 
sepsis doet zich 
voor buiten het 

ziekenhuis9

SEPSIS is een
medisch noodgeval - roep direct 
medische hulp in als u of iemand 

die u kent tekenen van sepsis 
vertoont. Elk uur telt.11

De volgende tekenen kunnen wijzen op sepsis:De volgende tekenen kunnen wijzen op sepsis:
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Onduidelijke Onduidelijke 
spraak of spraak of 

verwardheidverwardheid

Extreem rillen of Extreem rillen of 
spierpijn/koortsspierpijn/koorts

De hele dag De hele dag 
niet plassenniet plassen

Ernstige Ernstige 
kortademigheidkortademigheid

Het gevoel Het gevoel 
hebben dat u hebben dat u 

doodgaatdoodgaat

Gevlekte of Gevlekte of 
verkleurde huidverkleurde huid

Voor het laatst bijgewerkt in: mei 2022


