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Sepsis 

De meeste infecties in het lichaam worden door het afweersysteem bestreden. 
Bij zieke mensen gebeurt dit meestal in combinatie met toegediende antibiotica. 
Over het algemeen leidt dit niet tot problemen en geneest de patiënt. Bij ernstige 
infecties kan de afweerreactie van het lichaam zo heftig zijn dat een of meerdere 
organen hiervan schade ondervinden. Men noemt dit sepsis, een heftige ontste-
kingsreactie met bloedvergiftiging als gevolg. In deze folder kunt u lezen hoe dit 
ontstaat en hoe de behandeling verloopt. De folder is bedoeld als aanvulling op 
de mondelinge informatie die u van de arts ontvangt. 

Kansen

Hoewel ieder mens een sepsis kan ontwikkelen zijn er een aantal factoren waar-
door iemand met een ernstige infectie een grotere kans heeft op het ontwikkelen 
van een sepsis:
•  zeer jonge of hoogbejaarde patiënten;
•  patiënten met een gestoorde afweer door langdurig prednisolongebruik of 

chemotherapie;
•  alcohol- of drugsverslaving.

Plaatsen

De infectie die de sepsis veroorzaakt kan zich op verschillende plaatsen in het 
lichaam bevinden. Veel voorkomend zijn: infecties van de nieren en urinewegen 
(ook wel urosepsis genaamd), longontsteking, ernstige infecties van de huid en 
onderliggende weefsels en buikvliesontsteking (bijvoorbeeld bij een darm-ont-
steking). In een aantal gevallen hangt de ontwikkeling van een sepsis samen met 
ingrepen of behandelingen voor een andere ziekte, bijvoorbeeld wanneer er een 
urinekatheter aangebracht is of als er een infuus aangelegd is in een grote cen-
trale ader (centraal veneuze katheter). Het kan ook optreden bij complicaties van 
eerdere ingrepen (bijvoorbeeld wondinfecties of naadlekkages na operaties aan 
het maagdarmkanaal).
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Symptomen van een sepsis

De symptomen van een sepsis hangen af van de ernst van de ontstekingsreactie. 
Over het algemeen is er sprake van koorts (soms ook ondertemperatuur), koude 
rillingen, een versnelde hartslag en ziektegevoel. Naarmate de sepsis toeneemt, 
gaat de bloeddruk dalen. Deze reageert uiteindelijk niet meer op toediening van 
infuusvloeistoffen: er is dan sprake van een septische shock. Omdat de doorbloe-
ding en daarmee de zuurstofvoorziening van de organen tekortschiet, ontstaat er 
schade aan een groot aantal organen. Het meest gevoelig hiervoor zijn de longen 
(shocklong) en de nieren (shocknieren).

Behandeling van sepsis

Het belangrijkste bij de behandeling van een sepsis is het opsporen en behande-
len van de infectiebron. Hiervoor is vrijwel altijd aanvullend röntgenonderzoek 
nodig.  Bijvoorbeeld een echo of een CT-scan van borstkas en buikholte. Nadat 
de relevante lichaamsvloeistoffen zijn gekweekt, wordt gestart met antibiotica. 
Daarbij wordt in eerste instantie een ‘breed’ middel gekozen waar vrijwel alle in 
aanmerking komende bacteriën gevoelig voor zijn. Na enkele dagen, als de uit-
slag van de kweken bekend is, kan overgegaan worden op meer specifieke an-
tibiotica. Die is speciaal gericht op de bacteriën die de infectie veroorzaken. Als 
de infectie zich op een plaats bevindt waar het ontstekingsvocht (pus) niet weg 
kan (afgesloten urinewegen door een niersteen of afgesloten galwegen door een 
galsteen), is het nodig de verstopping op te heffen. Als de verschillende onder-
zoeken daar aanleiding toe geven, kan een operatie nodig zijn. Bijvoorbeeld als 
er sprake is van een maag- of darmperforatie.

Ondersteunende maatregelen bij een sepsis

Naast bovengenoemde maatregelen, die er op gericht zijn de bron van de infectie 
op te sporen, krijgt de patiënt extra infuusvloeistoffen toegediend en geneesmid-
delen om de bloeddruk te verhogen. In ernstige gevallen kan het nodig zijn dat 
er metingen bij het hart worden verricht (met een z.g. Swan-Ganz-katheter of een 
PICCO-katheter) om vast te stellen hoeveel infuusvloeistof er nodig is en welke 
middelen het beste gegeven kunnen worden om de bloeddruk te verbeteren.
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Patiënten met een shocklong slagen er vaak niet in om met een spontane adem-
haling voldoende zuurstof in het bloed te krijgen. De ademhaling kan dan on-
dersteund worden door een beademingsmachine die aangesloten is op een 
buisje dat in de luchtpijp wordt aangebracht. Ook wordt beademing ingezet om 
de ademarbeid, die een septische patiënt moet verrichten, weg te nemen en zo 
zuurstof te besparen. Omdat dit voor de patiënt een onaangenaam gevoel is, 
worden de patiënten kunstmatig in slaap gehouden.

Wanneer de nieren niet goed meer functioneren, worden de patiënten behan-
deld met een nierfilter, ook wel kunstnier genoemd. Via een buisje in een van de 
grotere aderen wordt het bloed door het filter gepompt en daarna weer aan de 
patiënt teruggeven. Er kunnen hiervoor twee technieken gebruikt worden: conti-
nue hemofiltratie of hemodialyse gedurende enkele uren per dag.

Prognose van patiënten met een sepsis

Een septische shock is een zeer ernstig ziektebeeld. De prognose kan per patiënt 
sterk wisselen en hangt samen met de ernst van de sepsis en de mate van orgaan-
schade, maar ook met onderliggende factoren zoals de leeftijd en de aanwezig-
heid van andere ziektes (met name hart- en longziektes). Naarmate de episode 
van sepsis en septische shock langer duurt, zal ook de herstelperiode meer tijd 
in beslag nemen.

Tevredenheid

Wij gaan ervan uit dat de behandeling naar tevredenheid verloopt. Mocht dit niet 
het geval zijn, bespreekt u dit dan met degene die hiervoor direct verantwoor-
delijk is. U kunt ook een afspraak maken met het hoofd van de afdeling of met 
de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. Meer informatie hierover vindt u op 
onze website of in de folder Uw tevredenheid, onze zorg.

Tot slot 

Heeft u naar aanleiding van deze folder nog vragen, neem dan contact op met de 
arts of verpleegkundige. Zij zijn graag bereid u meer te vertellen over de speci-
fieke situatie/problemen bij uw familielid of naaste.
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Ruimte voor eigen aantekeningen
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