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Methode
Patiënten op de SEH van het Albert Schweitzer 
ziekenhuis worden sinds december 2009 
protocollair gescreend op een mogelijke sepsis 
met behulp van de SIRS criteria. Om meer 
informatie te krijgen over de uitkomsten werd een 
retrospectief statusonderzoek verricht bij 
patiënten die tussen 1/1/2011 en 31/3/2011 
werden geïncludeerd in het sepsis-protocol. 
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Resultaten 
Er werden 178 patiënten geïncludeerd, van hen 
heeft 33% een bewezen infectie (positieve 
kweek, compatibel bij het klinische beeld). In één 
andere groep (31.5%) is een bacteriële infectie 
aannemelijk, maar niet bewezen middels kweek. 
Bij 13.5% van de patiënten is een virale infectie 
aangetoond dan wel waarschijnlijk. De 
gearceerde vlakken in figuur 1 beschrijven de 
patiënten waarin een infectie niet waarschijnlijk 
is. In retrospect kregen 41 patiënten (22,9 %) 
zonder bacteriële aandoening antibiotica 
toegediend. 

SIRS criteria:  
• Temperatuur > 38 of < 36
• Hartfrequentie > 90/min
• Ademhaling > 20/minuut of  
pCO2< 32 mm Hg
• Leucocyten > 12 of < 4.0 x 10*9

Sepsis 
Sepsis is een belangrijke oorzaak van 
mortaliteit, waarbij vroege behandeling de 
mortaliteit terug kan dringen. 1

Referentie
• 1 Rivers E, Nguyen B, Havstad S, Ressler J, Muzzin A, Knoblich B, Peterson E, Tomlanovich M, Early goal-directed therapy in the 

treatment of severe sepsis and septic shock, New England Journal of medicine, 345:19, November 2001

Discussie
De campagne streeft naar mortaliteits-
vermindering bij ernstige sepsis. Ongeveer 2/3 
van alle inclusies had een bacteriële infectie. De 
campagne slaagt er dus redelijk in om patiënten 
met een bacteriële infectie vroeg op te sporen. De 
keerzijde is dat een aantal patiënten zonder 
bacteriële infectie antibiotica toegediend krijgt. 
Dit betreft een zeer heterogene groep, waarbij 
soms wel een goede indicatie is voor antibiotica 
(bijv. neutropene koorts). Beperking van deze 
studie is dat het een observationele studie betreft 
in een korte periode in één centrum. 

Conclusie
Bij patiënten die in het surviving sepsis protocol 
geïncludeerd worden heeft twee derde een 
bacteriële infectie. 


