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DUTCH SUMMARY
Dit proefschrift gaat over de verschillende mogelijkheden die toegepast kunnen 
worden om de behandeling van sepsis te verbeteren. Daarnaast zijn ook de gevolgen 
van sepsis ook beschreven. 

Sepsis, ook wel bekend als “bloedvergiftiging” is een van de meest voorkomende 
doodsoorzaken in ziekenhuizen. Elke infectie kan leiden tot sepsis. Sepsis ontstaat 
door de reactie van het immuunsysteem op een infectie. Dit leidt tot schade aan 
weefsels en organen.
Elk jaar zullen wereldwijd meer dan 30 miljoen mensen sepsis krijgen, waarvan 
meer dan 5 miljoen zullen sterven. Met de toenemende incidentie, worden de lange 
termijn complicaties van dit syndroom des te evidenter. 
Daarom is het van belang dat verschillende manieren om dit syndroom te behandelen 
onderzocht worden, aangezien dezen op zichzelf of samen de behandeling van 
sepsis kan verbeteren. De eerste stap hierbij is het tijdig herkennen van sepsis, al 
dan niet met behulp van zogenaamde “early warning scores” (EWS) en wearables. 
Sepsis is een syndroom welke in het vroege stadium moeilijk te herkennen, maar 
relatief makkelijk te behandelen is. Als het syndroom onbehandeld blijft, dan is 
het weliswaar makkelijker te herkennen, maar de behandeling ervan wordt dan 
moeilijker. Dit benadrukt het belang van vroegtijdige herkenning en behandeling.
Een van de belangrijkste elementen bij de behandeling van sepsis, is het tijdig 
toedienen van de (correcte) antibiotica. Hoewel paracetamol ook vaak wordt 
gegeven aan patiënten met sepsis, is er op dit moment geen internationale richtlijn 
die adviseert over het gebruik van paracetamol bij deze groep patiënten. Aangezien 
dit middel zoveel gebruikt wordt is het zinvol om uit te zoeken wat het effect ervan is. 

VROEGTIJDIGE HERKENNING VAN SEPSIS

Klinische achteruitgang van patiënten wordt vaak vooraf gegaan door veranderingen 
in vitale parameters. Een van de manieren om deze achteruitgang te meten, is door 
middel van early warning scores (EWS). In hoofdstuk 2 hebben wij een systematisch 
literatuuroverzicht beschreven, waarin wij de voorspellende waarde van verschillende 
early warning scores onderzocht hebben. Early warning scores bestaan uit 
verschillende vitale parameters (bijv. lichaamstemperatuur, ademhalingsfrequentie 
etc.). Voor elk van deze vitale parameters wordt een score gegeven en de som van 
deze scores bepaalt de hoogte van de early warning score. In het algemeen geldt 
voor early warning scores: “des te hoger de waarde van de EWS, des te hoger de 
kans op verslechtering van de gezondheid van de patiënt”. Een early warning score 
dient makkelijk in gebruik zijn en moet weinig kansen op rekenfouten bevatten. 
Aangezien geen enkele EWS perfect is, dient de EWS niet als een vervanger van de 
klinische blik gezien te worden, maar eerder als een hulpmiddel voor artsen in hun 
besluitvorming. 
In hoofdstuk 3 hebben wij gekeken of het monitoren van vitale parameters thuis 
met behulp van wearables, gebruikt kan worden als middel om de verslechtering 
van patiënten in een vroeg stadium te detecteren. Dit bleek goed mogelijk. Met 
de toename van het gebruik van wearables, die steeds meer en meer parameters 
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kunnen meten, is de verwachting dat deze apparaten in de toekomst steeds meer 
hiervoor ingezet kunnen worden. Dit kan het wellicht mogelijk maken om patiënten 
te behandelen voordat ze dusdanig verslechterd zijn dat ze in het ziekenhuis 
behandeld moeten worden

GEVOLGEN VAN SEPSIS

Het doormaken van een sepsis episode leidt vaak tot een achteruitgang van 
de kwaliteit van leven. In het systematisch literatuuroverzicht in hoofdstuk 4 
constateerden wij dat deze achteruitgang jaren nadat de sepsis behandeld is nog 
steeds zichtbaar is. In de eerste jaren na de episode wordt er weliswaar enig herstel 
gezien, maar patiënten bereiken zelden het niveau van kwaliteit van leven dat ze 
hadden voorafgaand aan de sepsis episode. Studies naar de kwaliteit van leven van 
patiënten die sepsis hebben doorgemaakt zijn echter alleen uitgevoerd bij patiënten 
die op de intensive care unit (ICU) waren opgenomen, waardoor het onduidelijk is 
of deze afname in kwaliteit van leven te wijten was aan het doormaken van sepsis 
of aan de opname op de ICU. In hoofdstuk 5 hebben wij daarom de kwaliteit van 
leven in een populatie van sepsis patiënten, die zich op de spoedeisende hulp 
(SEH) presenteerden onderzocht. Uit onze studie bleek dat degenen die een sepsis 
episode overleefden een slechtere kwaliteit van leven hadden dan de algemene 
Nederlandse bevolking. Opname op de ICU bleek geen effect te hebben op kwaliteit 
van leven van deze sepsis patiënten. Dit betekent dat het doormaken van de sepsis 
episode zelve zorgt voor afname van de kwaliteit van leven. 

BEHANDELING VAN SEPSIS BIJ IMMUUNGECOMPROMMITEERDEN

De toename van de incidentie van sepsis kan deels verklaard worden door de 
toename van immuungecomprommiteerde patiënten, zoals degenen met een tumor. 
Het effect van het toedienen van prehospitale antibiotica bij deze groep patiënten is 
nooit onderzocht. In hoofdstuk 7 toonden wij aan dat sepsis patiënten met kanker 
vaker overlijden dan sepsis patiënten zonder kanker. Het toedienen van prehospitale 
antibiotica leidde niet tot een grotere overleving in de groep sepsis patiënten met 
kanker, ten op zichte van degenen met sepsis die geen kanker hadden. In de 
groep van sepsis patiënten met kanker werd wel geconstateerd dat degenen die 
prehospitale antibiotica hadden gekregen minder vaak werden heropgenomen in 
het ziekenhuis binnen 30 dagen na ontslag dan degenen die geen prehospitale 
antibiotica hadden gekregen.  

SEPSIS MET POSITIEVE KWEKEN EN SEPSIS MET NEGATIEVE 
KWEKEN

Een van de belangrijkste onderdelen in de behandeling van sepsis, is het afnemen 
van (bloed) kweken. Deze kweken kunnen worden gebruikt om te bepalen welke 
organisme de sepsis veroorzaakt heeft. Met deze kennis kan vervolgens gericht 
antibiotisch behandeld worden. Het obstakel bij sepsis is dat (bloed) kweken vaak 
negatief blijven, ondanks aangetoond is dat de patiënt sepsis heeft. Dit is enerzijds 
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te verklaren door het feit dat kweken door verschillende omstandigheden lang niet 
altijd het organisme kunnen detecteren, ook als die wel aanwezig is. Anderzijds 
blijft de definitie van sepsis een die heel lastig is. In hoofdstuk 9 hebben wij een 
groep patiënten met sepsis onderzocht. Hieruit bleek dat meer dan de helft van de 
patiënten met sepsis geen positieve (bloed)kweek had en dat degenen met een 
positieve (bloed) kweek zieker waren dan degenen met een negatieve bloed(kweek). 
Degenen bij wie er geen positieve (bloed) kweek en dus geen organisme die de 
sepsis veroorzaakt had kon worden gedetecteerd, waren minder ziek en kwamen 
ook minder vaak te overlijden. Onderzoeken in de toekomst moeten daarom nagaan 
welke mechanismen schuil gaan achter het al dan niet positief worden van een (bloed) 
kweek bij sepsis patiënten om zodoende de behandeling verder te optimaliseren en 
daarmee de sterftecijfers te verminderen.
In hoofdstuk 10 hebben wij onderzocht op welke manieren bloedkweken efficiënter 
gebruikt kunnen worden. Bloedkweken worden in de meeste ziekenhuizen 
afgenomen op het moment dat de patiënt koorts ontwikkelt, echter is er weinig 
bewijs dat er een samenhang is tussen koorts en het hebben van een positieve 
bloedkweek. We vonden dat het moment van afname van bloedkweken bepalend 
kan zijn en dat bijna de helft van de bloedkweken gecontamineerd zijn, doordat er 
fouten worden gemaakt bij bij het afnemen. Deze resultaten tonen aan dat educatie 
over het correct en op de juiste momenten afnemen van bloedkweken veel winst 
kan opleveren.

PARACETAMOL BIJ DE BEHANDELING VAN SEPSIS

Er is geen enkel middel wat specifiek gemaakt is voor de behandeling sepsis. Er 
zijn meerdere behandelingsmogelijkheden bij sepsis, met elk als doel om de patiënt 
zo snel mogelijk te laten genezen. Een van deze behandelmogelijkheden is de 
toediening van paracetamol bij sepsis, ondanks er hierover geen internationale 
richtlijnen bestaan. Wij vonde in hoofdstuk 11 dat patiënten met sepsis met een 
lagere lichaamstemperatuur aanzienlijk vaker overleden dan degenen met sepsis 
en een hogere lichaamstemperatuur. Toediening van paracetamol zorgde voor 
een daling van de lichaamstemperatuur, maar deze daling resulteerde niet erin dat 
patiënten vaker overleden. 

BETEKENIS VAN DEZE RESULTATEN 

De resultaten van onze studies geven handvatten voor het verder verbeteren van 
de diagnose, behandeling en prognose van sepsis. Early warning scores en het 
thuis monitoren van patiënten met behulp van wearables kan mogelijk leiden tot 
vroegtijdige herkenning van sepsis. Artificial intelligence (AI) kan in de toekomst 
wellicht ook verwerkt worden in deze wearables, aangezien het bekend is dat AI 
beter is dan EWS in het herkennen van patiënten die op het punt staan klinisch te 
verslechteren. 
Vroegtijdige toediening van antibiotica bij patiënten met sepsis moet altijd overwogen 
worden, en op zijn minst bij patiënten met kanker aangezien bij hun dit leidt tot 
minder heropnames in het ziekenhuis. In de toekomst moet ook onderzocht worden 
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of patiënten met de meest ernstige variant van sepsis, namelijk “septische shock” 
ook baat hebben bij de vroegtijdige toediening van antibiotica. Voor deze vraag 
en de vraag of paracetamol al dan niet gegeven moet worden bij patiënten met 
sepsis, moeten er gerandomiseerde studies opgezet worden die de verschillende 
behandelmogelijkheden in de praktijk testen.
Daarnaast moeten er voor het diagnosticeren van sepsis meer gebruik gemaakt 
gaan worden van moderne systemen, die vaker organismen herkennen dan (bloed) 
kweken om hiermee accurater vast te kunnen stellen welk organisme de verwekker 
van de sepsis is.
Voor degenen die sepsis doormaken en het overleven, geldt dat zij levenslang 
last kunnen ondervinden van een verminderde kwaliteit van leven. Om dit zoveel 
mogelijk te voorkomen moeten er zorgpaden worden opgezet, welke patiënten die 
sepsis doormaken zo gauw mogelijk laten revalideren, met als doel zoveel mogelijk 
van de kwaliteit van leven te bewaren.
In dit proefschrift hebben wij verschillende manieren van diagnosticeren en 
behandelen van sepsis onderzocht. Daarnaast hebben wij onderzocht welke effecten 
sepsis heeft. Op het gebied van sepsis is er al veel ontdekt, maar er resteert nog 
veel meer te ontdekken. Feit blijft dat er tot op heden beperkte aandacht is gegeven 
aan dit syndroom. Onderzoek naar de mogelijkheden in de diagnose en behandeling 
van sepsis dienen te blijven worden uitgevoerd in toenemende mate. Alleen dan 
kunnen de vooruitzichten voor de grote groep mensen die elk jaar sepsis zullen 
doormaken, verbeterd worden. 
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