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1. VOORWOORD
Dit werk werd opgesteld ter afsluiting van de opleiding Bachelor na Bachelor Intensieve
Zorg en Spoedgevallenzorg aan de UC Leuven-Limburg (UCLL). Wij kozen voor het
onderwerp ‘sepsis’, vanwege de gedeelde interesse in het onderwerp. Sepsis omvat een
complexe problematiek en diagnostiek. Deze wouden wij in het kader van de
specialisatieproef graag verder onderzoeken. De focus werd hierbij gelegd op de
bestaande screening instrumenten.
Graag maken wij gebruik van dit voorwoord om onze promotor, P. Thiry en onze
inhoudsdeskundige, dr. J. Bergs te bedanken die ons doorheen dit gehele proces
gesteund en geholpen hebben. Verder willen wij hen ook bedanken voor de opvolging en
sturing
van
dit
eindwerk
gedurende
het
gehele
academiejaar.
Wij hopen dat dit werk van waarde kan zijn voor personen die een kritische blik willen
werpen op het gebruik van screening tools in het diagnosticeren van sepsis.

Ondergetekenden dragen de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de uitwerking van
deze specialisatieproef,
Leuven, mei 2019
Amter Lies, Taels Amber en Verbreyt Hanne
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2. ABSTRACT
Amter, L., Taels, A., & Verbreyt, H. (2019)
Probleemstelling
Sepsis wordt in veel wetenschappelijke artikels aangehaald als één van de grootste
oorzaken van mortaliteit wereldwijd. Hierom is het vroegtijdig herkennen van sepsis van
belang. Dit leidt aansluitend tot een significante reductie in mortaliteit. Het herkennen
van sepsis brengt echter een aantal uitdagingen met zich mee. Om deze reden kan het
implementeren van sepsis screeningsinstrumenten een bijdrage leveren aan de
vroegtijdige detectie ervan.
Doelstelling
Het doel van deze literatuurstudie is achterhalen welke screeninginstrumenten,
parameters en labowaarden beschikbaar zijn in het vroegtijdig herkennen van sepsis en
welke rol de verpleegkundigen in deze setting hebben.
Methode
Met de intentie relevante en recente wetenschappelijke artikels te vinden, werd een
literatuurstudie uitgevoerd met behulp van de zoekmachines PubMed, Limo en Cochrane
Library.
Resultaten
Volgens de uitgevoerde literatuurstudie is er een verscheidenheid aan screening
instrumenten ter beschikking in het vroegtijdig identificeren van sepsis. Aan deze
screening tools zijn zowel voor- als nadelen verbonden. De instrumenten zijn
gebruiksvriendelijk en kunnen daarnaast gebruikt worden indien specifieke labowaarden
nog ontoereikend zijn. Anderzijds beschikken een aantal instrumenten over onvoldoende
specificiteit of sensitiviteit en zijn ze tijdrovend. Verpleegkundigen op intensieve zorgen
beschikken echter niet altijd over voldoende tijd. Bovendien werd het merendeel van de
screeninginstrumenten in de eerste plaats niet ontwikkeld om sepsis te identificeren.
Daarom kunnen we dus de effectiviteit van deze screening tools in vraag stellen. Tot slot
geven de screeninginstrumenten enkel een alarmerende score indien
reeds
orgaandysfunctie aanwezig is. Dit terwijl vroegtijdige detectie het kernelement in de
diagnostiek van sepsis vormt.
Conclusie
Op basis van de bekomen resultaten van deze literatuurstudie kunnen we concluderen
dat vroegtijdige detectie leidt tot een significante daling in mortaliteit. De rol van de
verpleegkundigen is hierbij een uiterst essentieel aspect aangezien zij de unieke positie
hebben om klinische veranderingen in de toestand van de patiënt tijdig te detecteren.
Hierbij is het gebruik van klinisch redeneren, in samenhang met de beschikbare
parameters en biomarkers een belangrijk gegeven. Gezien een aantal belangrijke
tekortkomingen van de instrumenten kan gesuggereerd worden dat het regelmatig
gebruik van klinische parameters en labowaarden zoals lactaat, CRP, e.a. voor
verpleegkundigen op intensieve zorgen een grotere meerwaarde vormt. Hierbij is het
echter noodzakelijk dat verpleegkundigen beschikken over de nodige kennis omtrent de
diagnostiek en problematiek van sepsis.

2

3. INHOUDSTAFEL

1. VOORWOORD ................................................................................................... 1
2. ABSTRACT ........................................................................................................ 2
3. INHOUDSTAFEL ................................................................................................. 3
4. INTRODUCTIE ................................................................................................... 4
4.1. PROBLEEM- EN DOELSTELLING ..................................................................... 4
4.2. ONDERZOEKSVRAAG ................................................................................... 5
5. METHODOLOGIE................................................................................................ 6
6. RESULTATEN ................................................................................................... 7
6.1. DEFINITIES ................................................................................................ 7
6.2. BEHANDELING/AANPAK ................................................................................ 9
6.3. MEETINSTRUMENTEN ................................................................................. 11
6.4. BELANG VAN EEN SNELLE HERKENNING ....................................................... 19
6.5. ROL VAN DE VERPLEEGKUNDIGE ................................................................. 22
7. DISCUSSIE ..................................................................................................... 28
7.1. DISCUSSIE VAN DE RESULTATEN ................................................................ 28
7.2. AANBEVELINGEN NAAR DE PRAKTIJK ........................................................... 31
8. CONCLUSIE .................................................................................................... 32
9. LITERATUURLIJST ........................................................................................... 33
10. BIJLAGEN ..................................................................................................... 38
BIJLAGE 1: Aanvraagformulier voorstel specialisatieproef ...................................... 38
BIJLAGE 2: De SOFA score ................................................................................ 39
BIJLAGE 3: De qSOFA score .............................................................................. 39
BIJLAGE 4: NEWS Score ................................................................................... 40
BIJLAGE 5: Apache II score ............................................................................... 41
BIJLAGE 6: Literatuurstudie ............................................................................... 42
BIJLAGE 7: Tabel specificiteit en sensitiviteit screening tools ................................. 64
BIJLAGE 8: Tabel gebruikte criteria in de screening tools ...................................... 71

3

4. INTRODUCTIE
4.1. PROBLEEM- EN DOELSTELLING
Sepsis wordt tot op heden omschreven als een levensbedreigende orgaanstoornis die
veroorzaakt wordt door een ontregelde gastheerrespons op een infectie (GiamarellosBourboulis, et al., 2016). Het is een frequent voorkomend, niet te onderschatten
probleem (Villegas & Moore, 2018). Exacte cijfers van België omtrent sterfte op de
intensieve zorgen ten gevolge van sepsis zijn echter moeilijk terug te vinden. Wel meldt
het Universitair Ziekenhuis Antwerpen dat 300 tot 400 patiënten zich jaarlijks met deze
aandoening op de spoedgevallendienst presenteren (UZA, 2018.). Wetenschappers
geven ook aan dat sepsis wereldwijd een belangrijke doodsoorzaak vormt. Gebaseerd op
cijfers van 2016 zouden globaal gezien acht miljoen mensen overlijden ten gevolge van
sepsis. Verder brengt het erg hoge ziekenhuiskosten met zich mee gezien de verlengde
ligduur van de patiënt, de gespecifieerde therapie, etc. Zo zouden de ziekenhuiskosten
zelfs kunnen oplopen tot 24 biljoen dollar per jaar (ongeveer 21.364.668.180
euro)(Villegas & Moore, 2018). De morbiditeit en mortaliteit van sepsis is dus
onacceptabel hoog. Grote variabiliteit in de klinische praktijk, alsook het toenemend
besef dat bepaalde zorgprocessen samenhangen met verbeterde zorguitkomsten, heeft
geleid tot de ontwikkeling van praktijkrichtlijnen die enigszins verband houden met
infectie en sepsis (Schorr, Zanotti, & Dellinger, 2014).
Een belangrijke campagne omtrent dit onderwerp is onder meer bekend als de Surviving
Sepsis Campaign (SSC). Het bevat efficiënte richtlijnen die door hulpverleners in de
praktijk toegepast kunnen worden. Ze worden tijdig herwerkt aan de hand van nieuwe,
wetenschappelijke
inzichten
en
moeten
een
hoeksteen
vormen
in
de
kwaliteitsverbetering van het opsporen van sepsis en sepsiszorg. Deze SSC-richtlijnen
zijn onder andere goedgekeurd door het gezondheidsdepartement van de New York
State (NYS), het National Quality Forum (NQF) en de Centra voor Medicare en Medicaid
Services (CMS) in de Verenigde Staten (Levy, Evans, & Rhodes, 2018).
Het merendeel van deze sepsis-patiënten wordt opgenomen in het ziekenhuis via de
spoedgevallendienst. Vroegtijdige herkenning en management door het gebruik van een
sepsisprotocol wordt in zekere mate geassocieerd met een lagere mortaliteit. Een
kernpunt in het optimaliseren van sepsismanagement is het vroegtijdig identificeren van
patiënten met een infectie en een verhoogd risico op een nadelige uitkomst. Het helpt
hulpverleners onder andere in het sneller opstarten van een efficiënte behandeling
(Goulden et al., 2018).
Het gebruik van een eenvoudig screeningsinstrument is nuttig om sepsis vroegtijdig te
herkennen. Dit, zowel bij patiënten die zich presenteren op een spoedgevallendienst als
bij medische/chirurgische patiënten op een intensieve zorgen eenheid (Gyang, Shieh,
Forsey, & Maggio, 2015). Vroegtijdige screening kan leiden tot een efficiënter beheer,
mogelijks met een gestegen overlevingskans (Giamarellos-Bourboulis, et al., 2016). Een
kleine kanttekening die we hierbij willen maken is dat het gebruik van een screeningstool
vaak effectiever zal zijn op een spoedgevallendienst of een gewone verpleegafdeling. Zo
blijkt uit onderzoek van Kim en Park (2019) dat de quick sequential sofa score, beter
presteert op niet-intensieve afdelingen in vergelijking met intensieve afdelingen. Op
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intensieve zorgenafdelingen hebben we zodanig veel parameters ter beschikking dat het
invullen van een dergelijk screeningsinstrument quasi overbodig wordt.
Wij als verpleegkundigen kunnen in deze identificatie dus een essentiële rol innemen
aangezien wij degenen zijn die voortdurend en in rechtstreeks contact staan met de
patiënt. Het is aan ons om veranderingen in de klinische toestand zo snel mogelijk te
detecteren en hier tijdig op te reageren door rapportering aan de arts of
gestandaardiseerde interveniëring door middel van staande orders.
Een minimum aan kennis omtrent dit onderwerp en inzicht in het gebruik van mogelijke
screening tools is noodzakelijk in de zorg voor patiënten met een verhoogd risico op
sepsis. Dit geldt echter evenzeer voor verpleegkundigen op een hospitalisatiedienst.
Hoewel sepsispatiënten zich doorgaans voornamelijk presenteren op intensieve zorgen,
ziet men een gestegen incidentie van desbetreffende patiënten op verpleegafdelingen.
Hoe vroeger sepsis geïdentificeerd kan worden, hoe meer klinische achteruitgang
vermeden wordt (Alberto, Marshall, Walker, & Aitken, 2017).
4.2. ONDERZOEKSVRAAG
Onze onderzoeksvraag luidt als volgt:
Wat zijn de huidige richtlijnen in het sneller herkennen van sepsis met het gebruik van
screeninginstrumenten, beschikbare parameters en labowaarden en wat is de rol van de
verpleegkundige hierin?
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5. METHODOLOGIE
Vertrekkend vanuit onze interesse welke screeningsinstrumenten, nuttige parameters,
etc. beschikbaar zijn voor de identificatie van sepsis bij patiënten op intensieve zorgen.
En welke de belangrijkste verpleegkundige aandachtspunten bij deze patiëntenpopulatie
zijn, stelden we een onderzoeksvraag op, met name: “Wat zijn de huidige richtlijnen in
het sneller herkennen van sepsis met het gebruik van screeningsinstrumenten,
parameters en labowaarden en wat is de rol van de verpleegkundige hierin?”. Met de
bedoeling de onderzoeksvraag gericht en gestructureerd weer te geven, wordt er gebruik
gemaakt van de PICO-regel. PICO staat voor patiëntenpopulatie, interventies,
comparison (vergelijking) en outcome(uitkomst/resultaat) (Nieswiadomy, Ter MatenSpeksnijder & Hoogerduijn, 2013). Aan de hand van volgende PICO is een vraagstelling
opgebouwd.
P:
I:
C:
O:

Volwassen intensieve zorgen patiënten (adult intensive care patients)
Richtlijnen
voor
het
gebruik
van
screening
instrumenten
(implementations/guidelines using screening tools) zoals NEWS, SOFA.
/
Vroegtijdige herkenning van sepsis (early recognition of sepsis)

Vanuit de onderzoeksvraag is vervolgens gezocht naar wetenschappelijk relevante
onderzoeksartikelen. Er werd in de periode van 5 november 2018 t.e.m. 21 december
2018 gezocht via de databases MEDLINE/ PubMed, LIMO en Cochrane Library. Gezien
het groot aantal resultaten dat bij het ingeven van de zoekstrategie, bekomen werd,
werden er aan de hand van inclusie- en exclusiecriteria limieten op de zoektermen
ingegeven. Allereerst werd de limiet “≤ 5 years” opgelegd om verouderde en dus
irrelevante informatie uit te sluiten. Verder werden de resultaten gelimiteerd door “Text
Availability: Full Tekst”, “Species: Humans”, “Languages: English”. De filter “Tekst
availability” hebben we later weggelaten om een breder scala aan artikels te bekomen.
Artikels behorend tot de inclusiecriteria waren artikels die wetenschappelijk onderzoek
deden naar de preventie en/of vroegtijdige herkenning van sepsis. Artikels behorend tot
de exclusiecriteria waren de artikelen die niet volledig voldeden aan de ingegeven
limieten en/of bovenstaande inclusiecriteria.
Aanvankelijk maakten we gebruik van de zoektermen “screening tools”, “early
recognition”, “prevention” en “sepsis”. Nadien werden termen zoals “intensive care unit”,
“nursing” en veelal meetschalen (qSOFA, SOFA, APACHE, EWRS, MEWS, e.a.)
bijgevoegd.
De bedoeling hiervan was een uitgebreider gamma aan artikels te
bekomen. Tijdens onze zoektocht maakten we echter nauwelijks gebruik van MESH
termen waar de artikels die we vervolgens bekwamen niet beantwoordden aan de
onderzoeksvraag.
Telkens werd in een eerste fase de titel en abstract gelezen. Wanneer dit abstract
mogelijk verwees naar antwoorden en/of bruikbare informatie in functie van de
vooropgestelde onderzoeksvraag, werd in de tweede fase het volledige artikel
geanalyseerd. Uiteindelijk bekwamen we een totaal van vijftien wetenschappelijke
artikels die uitgewerkt werden in een literatuurtabel (zie bijlage zes).
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6. RESULTATEN
6.1. DEFINITIES
Sepsis werd voor het eerst omschreven in 1991 door Bone. Hierbij werd een vrij brede
definitie van sepsis en systemic inflammatory response syndrome (SIRS) geformuleerd.
Zo werd sepsis door Bone gedefinieerd als: “Een systemische reactie op een inflammatie
waarbij de systemische reactie aansluitend omschreven werd als de aanwezigheid van
ten minste twee symptomen van SIRS.” (Giamarellos-Bourboulis, et al., 2016). SIRS
werd vervolgens omschreven als een inflammatoire respons op een zwaar klinisch insult
zoals infectie, trauma, brandwonden,… (Desmet, 2019). Het is een syndroom dat zich
voornamelijk kenmerkt door een verscheidenheid aan symptomen zoals hypo- of
hyperthermie, een abnormaal hoog of laag aantal witte bloedcellen, tachycardie en
tachypneu (Makic & Bridges, 2018).
Later werd de definitie van sepsis opgesplitst in verscheidene onderdelen. Zo splitste de
Surviving Sepsis Campaign of SSC de definitie op in SIRS, sepsis, ernstige sepsis (=
severe sepsis) en septische shock. Volgens de SSC wordt SIRS gekenmerkt door de
aanwezigheid van onderstaande klinische criteria: een temperatuur onder 36°C of boven
38°C, een hartfrequentie boven 90 keer per minuut, een ademhalingsfrequentie boven
20 keer per minuut of een PaCO2 onder 32 mmHg, een leukocytenaantal onder
12000/mm3 of boven 4,000/mm³ (Makic & Bridges, 2018; Guirgis et al., 2017).
SEPSIS daarentegen wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van minstens twee SIRScriteria en de aanwezigheid of het vermoeden van een infectie (Makic & Bridges, 2018).
SEVERE SEPSIS kenmerkt zich door sepsis geïnduceerde hypotensie/hypoperfusie met
een systolische bloeddruk (SBD) onder 90 mmHg, een Mean Arterial pressue1 (MAP)
onder 70 mmHg of een daling van de SBD2 van 40 mmHg in vergelijking met de
basiswaarde, een serum lactaat3 boven 2 mmol/liter en tekens van orgaandysfunctie
zijnde acute oligurie,… (Makic & Bridges, 2018). Op heden wordt de definitie echter niet
of nauwelijks meer gebruikt (Desmet, 2019).
SEPTISCHE SHOCK wordt daarentegen omschreven als sepsis geïnduceerde hypotensie
die blijft aanhouden ondanks adequate vochtresuscitatie en waarbij nood is aan
vasopressie om de perfusie te ondersteunen (Makic & Bridges, 2018).

MAP of mean arterial pressure omvat de gemiddelde bloeddruk in een slagader. Deze kan
bepaald worden aan de hand van de systolische en diastolische bloeddruk. Het geeft de mate van
orgaanperfusie weer (Nursingcenter,2011).
2 SBD of systolische bloeddruk.
3 Lactaat is een metaboliet van glucose die gevormd wordt bij een glucosemetabolisme in een
zuurstofarme omgeving. Een gestegen lactaat kan dus wijzen op onvoldoende zuurstoftoevoer
naar de weefsels (Radiometer,2019).
1
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Nadien, in 2014, werd de definitie nogmaals herbekeken door de SSC. Dit leidde
voornamelijk tot een nieuwe focus op orgaandysfunctie. Hierin werden SIRS en ernstige
sepsis niet geïncludeerd en werden enkel de termen sepsis en septische shock
behouden. SEPSIS wordt vanaf dan omschreven als “een levensbedreigende
orgaandysfunctie veroorzaakt door een dysregulerend reactiemechanisme van de patiënt
op een infectie”(Makic & Bridges, 2018).
SEPTISCHE SHOCK wordt voornamelijk gezien bij zorgvragers waarbij de diagnose van
sepsis reeds gesteld is en waarbij zich bijkomende abnormaliteiten ontwikkelen op
hemodynamisch en metabool vlak. Het resulteert in hypotensie met expliciete nood aan
vasopressie om een MAP van meer dan of gelijk aan 65 mmHg te behouden (Makic &
Bridges, 2018).
In de nieuwe definitie wordt voornamelijk de focus gelegd op orgaandysfunctie. Dit geeft
aanleiding tot een meer objectieve beoordeling wat betreft de orgaandysfunctie. Als
gevolg hiervan ontstond de nood aan nieuwere screeninginstrumenten om patiënten met
sepsis te identificeren. Eén van de frequentst gebruikte meetinstrumenten op de
intensieve zorgen is de SOFA-score. SOFA is effectief in het kwantificeren van de ernst
van de orgaandysfunctie en het risico op overlijden (Makic & Bridges, 2018).
Deze nieuwe definitie brengt echter ook beperkingen met zich mee. Zo is er discussie
betreffende de vraag of de toevoeging van de nieuwe definitie en dus de exclusie van
SIRS zal leiden tot een betere identificatie van patiënten met sepsis (Makic & Bridges,
2018).
Ook op verpleegkundig vlak heeft deze nieuwe definitie gevolgen. Onderzoekers Makic
en Bridges (2018) geven aan dat er een aantal elementen van de nieuwe sepsis
richtlijnen van 2017 bestaan die een invloed zouden kunnen hebben op de
verpleegkundige zorgen. Voorbeelden zijn het vroegtijdig detecteren van patiënten met
een mogelijke infectie of sepsis, snelle en agressieve vochtresuscitatie, het frequent
evalueren van de hemodynamische toestand, de reactie van de patiënt op vocht en de
toediening van antibiotica binnen het uur na vermoeden van sepsis of septische shock.
Verder stellen de onderzoekers dat de verandering van de definitie nauwelijks invloed
heeft op de verpleegkundige zorg, maar dat de vereenvoudiging van de termen wel
aanzet kan geven tot snellere herkenning en vervolgens een snellere start van
(verpleegkundige) interventies. Het aanmoedigen van verpleegkundigen om sepsis in het
achterhoofd te houden bij een plotse verandering in de klinische status van de patiënt is
een essentieel gegeven in de vroegtijdige detectie van sepsis en zal op deze manier
vermoedelijk de uitkomst van veel patiënten verbeteren (Makic & Bridges, 2018).
Tot op heden wordt sepsis dus meestal omschreven als “een levensbedreigende
orgaanstoornis, veroorzaakt door een ontregelde gastheerrespons op een bestaande
infectie” (Giamarellos-Bourboulis, et al., 2016).
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6.2. BEHANDELING/AANPAK
Een belangrijke aanname in het management van patiënten met septische shock is dat
sepsis, net zoals een polytrauma, acuut myocardinfarct en CVA, een medische urgentie
is. Het vroegtijdig detecteren en het onmiddellijk uitvoeren van een gepast management
in de eerste uren na het ontstaan van sepsis verbetert de uitkomsten aanzienlijk.
Richtlijnen geven aan dat deze patiëntengroep nood heeft aan een snelle beoordeling en
behandeling. Een belangrijk concept om rekening mee te houden is dat deze patiënten
een scrupuleuze eerste beoordeling nodig hebben met een tijdige, tussentijdse evaluatie
(Levy, et al., 2018).
Sepsis, ernstige sepsis en septische shock vereisen aldus een zeer specifieke en
efficiënte aanpak. Het artikel van Schorr, Zanotti en Dellinger (2014) omschrijft onder
meer het management van sepsis-patiënten. Zo wordt kwantitatieve vochtresuscitatie
volgens desbetreffend protocol aanbevolen bij patiënten met sepsis-geïnduceerde
hypoperfusie. Voor de initiële vochtresuscitatie van deze patiënten werden voor de
eerste zes uur van vochttoediening een aantal doelen gesteld. Zo wordt aanbevolen om
een centraal veneuze druk tussen acht en twaalf mmHg na te streven, om de MAP hoger
dan 65 mmHg te houden, een urinedebiet van minstens 0.5 ml/kg/uur te hebben en een
veneuze zuurstofsaturatie van 70 procent of meer dan 70 procent na te streven (Schorr,
Zanotti, & Dellinger, 2014). Volgens de richtlijnen zou er een minimum van ongeveer 30
ml/kg intraveneus vocht (kristalloïden4) gegeven moeten worden. Er zijn echter weinig
data beschikbaar die dit volume ondersteunen. Recentere studies beschrijven dit ook als
de standaard in het vroegtijdig stadium van resuscitatie (Levy, et al., 2018). Bij
zorgvragers waarbij aanvankelijk gestegen lactaatwaarden worden gevonden, wordt
gesuggereerd om de resuscitatie te richten op het normaliseren van het lactaat. Waar de
mogelijkheid tot meting van de SvO25 onbestaande is, kan lactaatklaring als een waardig
alternatief worden beschouwd (Schorr, et al., 2014). Lactaat kan gebruikt worden om
een idee te geven van de perfusiestatus. Als het lactaat stijgt, wijst dit mogelijks op
weefselhypoxie of op andere oorzaken met negatieve uitkomsten. Heel wat Randomised
Controlled Trials (RCT) hebben een significante reductie in mortaliteit aangetoond met
vochtresuscitatie op basis van de lactaatwaarden. Wanneer meting één reeds afwijkend
is (boven twee mmol/l), moet de nieuwe meting binnen een tijdspanne van twee tot vier
uur opnieuw genomen worden. Dit met de bedoeling de resuscitatie bij te sturen en de
lactaatwaarden te normaliseren (Levy, et al., 2018).
Net als vroegtijdige detectie en het diagnosticeren van sepsis, zijn ook de infectiebron en
idealiter het uitlokkend mechanisme uiterst belangrijk. Er zouden minstens twee sets
hemoculturen moeten afgenomen worden alvorens de opstart van antibioticatherapie,
tenzij het een significante vertraging veroorzaakt in de toediening van de therapie (meer
dan 45 minuten) (Schorr, et al., 2014). Minstens één paar van de bloedculturen zou
idealiter percutaan moeten afgenomen worden. Ook moeten bloedculturen genomen
Kristalloïden zijn infuusoplossingen die enkel deeltjes bevatten met een laagmoleculair gewicht.
Dit zijn elektrolyten als natrium, glucose, magnesium en anderen. Deze zijn beschikbaar in
verschillende concentraties en samenstellingen (UZLeuven, s.d.).
5 SvO2 staat voor gemengd veneuze zuurstofsaturatie. Dit is het percentage hemoglobine in het
gemengd veneus bloed dat gesatureerd is met zuurstof. Het wordt gebruikt als indicator van het
zuurstoftekort in de organen (op cellulair niveau)(Peeters, 2014).
4
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worden langs elke vasculaire toegangsweg (diep veneuze katheter, arteriële katheter,
etc.). Wanneer de katheter echter recent geplaats is (binnen de laatste 48 uur), moet er
langs deze access uitzonderlijk geen bloedstalen afgenomen worden. Selectieve orale
decontaminatie en selectieve darmdecontaminatie (SDD) zouden moeten beschouwd
worden als een standaard proces op intensieve zorgenafdelingen ter preventie van het
optreden van sepsis en septische shock. Het oraal toedienen van chloorhexidine
gluconaat (Perio-Aid) wordt aanbevolen als een vorm van orofaryngeale decontaminatie
en dit om het risico op een ventilator associated pneumonia 6 (VAP) bij intensieve zorgen
patiënten met ernstige sepsis te reduceren(Schorr, et al., 2014).
Alle bovenstaande interventies zouden zo snel mogelijk, liefst binnen het uur, uitgevoerd
moeten worden. Om deze reden is het belangrijk om weten vanaf wanneer ‘het uur’
precies begint. Time zero of de tijd van presentatie wordt omschreven als het moment
van presentatie en zodus triage op de spoedgevallendienst (Levy, Evans, & Rhodes,
2018).
Antimicrobiële middelen zoals breedspectrum antibioticatherapie die binnen het eerste
uur van de diagnosestelling van ernstige sepsis en septische shock worden toegediend,
vormen dan ook het therapiedoel. Het therapiedoel betreffende antibiotica moet
dagelijks opnieuw beoordeeld worden (Schorr, et al., 2014). Antibioticatherapie kan
gespecifieerd worden zodra de pathogeen, die de sepsis veroorzaakt, geïdentificeerd is.
Er moet echter met antibiotica gestopt worden indien er geen infectie vastgesteld wordt
(Levy, et al., 2018). Antibioticatherapie wordt meestal zeven tot tien dagen
aangehouden. Soms kunnen langere behandelingen aangewezen zijn. Bijvoorbeeld bij
patiënten met een trage klinische respons, een onherkenbare infectiefocus, een
bacteriëmie met stafylokokken, een ventilator geassocieerde pneumonie, alsook bij
patiënten met schimmel- en virale infecties of immuundeficiënties zoals neutropenie. Een
andere mogelijke interventie bij infectie indien de patiënt een diepe veneuze katheter
heeft is het zo snel mogelijk verwijderen van de katheter. Bij vermoeden van een
kathetersepsis met typische inflammatoire tekens zoals rubor, tumor, dolor en calor,
moet deze katheter zo snel mogelijk verwijderd worden. Dit kan echter pas nadat er een
nieuwe vasculaire toegangsweg is geplaatst (Schorr, et al., 2014).
Wat de hemodynamische support van patiënten met sepsis, ernstige sepsis en septische
shock betreft, zijn kristalloïden, zoals reeds vermeld, de eerste keuze vloeistoffen in de
resuscitatie. Toediening van albumine7 wordt enkel voorgesteld wanneer patiënten
aanzienlijke hoeveelheden kristalloïden vereisen. Vochttoediening bij patiënten met
sepsis-geïnduceerde weefsel hypoperfusie en met verwachte hypovolemie zou minstens
30 ml/kg moeten bedragen. Snellere toediening en hogere toedieningssnelheden zouden
noodzakelijk kunnen zijn bij een aantal zorgvragers. Vasopressietherapie moet in eerste
Een ventilator associated pneumonia of ventilatiegeassocieerde pneumonie houdt in dat de
patiënt een pneumonie ontwikkelt als gevolg van de kunstmatige ventilatie. Deze pneumonie
ontstaat binnen de 48 uur na intubatie en verhoogt de morbiditeit en mortaliteit. Verder verlengt
het de verblijfsduur en leidt het tot hogere ziekenhuiskosten (Laurent, 2018).
7 Albumine behoort tot de colloïden. Het zijn infuusvloeistoffen die grote moleculen bevatten.
Afhankelijk van de soort oplossing (hypertoon, hypotoon of isotoon) zal het een kleiner of groter
volume effect in de bloedbaan teweegbrengen. Albumine 4% is bijvoorbeeld een isotone oplossing
en zal een volume effect van bijna 100% hebben. Concreet houdt dit in dat het een toename van
het intravasculair volume zal teweegbrengen (UZLeuven, s.d.).
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instantie gericht zijn op een minimum mean arterial pressure of MAP van 65 mmHg.
Levophed®8, wat de werkzame stof norepinefrinetartraat bevat, is hierbij het product
van eerste keuze. Wanneer de werking van noradrenaline faalt om de gewenste MAP te
bereiken, kan Adrenaline®9 of epinefrine geassocieerd worden. Als alternatief kunnen
ook vasopressine, dopamine e.a. in associatie gebracht worden. Het laatste mag echter
enkel gebruikt worden in geselecteerde patiëntengroepen. Het gebruik van fenylefrine
daarentegen wordt niet aanbevolen in de behandeling van septische shock. Uitgezonderd
in situaties waar noradrenaline geassocieerd wordt met levensbedreigende aritmieën,
waar de cardiac output (CO) hoog is en de bloeddruk aanhoudend laag en moeilijk op
punt te krijgen is met vasopressoren. Dit als laatste therapie wanneer de combinatie
inotropie/vasopressie en een lage dosis vasopressine falen om de MAP op peil te houden.
Alle patiënten die vasopressie krijgen, moeten zo snel als mogelijk een arteriële katheter
krijgen zodat de ondersteunende medicatie nauwgezet afgestemd kan worden op de
bloeddruk van de patiënt in kwestie (Schorr, et al., 2018).
Tot op heden zijn intraveneuze corticosteroïden 10 niet aangewezen in de behandeling van
septische shock. Dit, indien adequate vochtresuscitatie en vasopressie ter beschikking
zijn om de hemodynamische stabiliteit te herstellen. In het geval dit doel niet bereikt
kan worden met de eerst vernoemde therapie, kan intraveneuze hydrocortisone echter
wel worden gegeven met een dosis van 200 mg/dag. Het moet aansluitend gevolgd
worden door een 24-uurs continue infuus om glucoseschommelingen te minimaliseren.
Door de onderzoekers wordt overigens gesuggereerd om dit minstens zeven dagen vol te
houden (Schorr, et al., 2018).
Levy, Evans en Rhodes (2018) bewerkte recent de Surviving Sepsis Campaign bundel.
Evenals wordt er in deze richtlijn de nadruk gelegd op een aantal zeer belangrijke
interventies bij patiënten met (het vermoeden van) sepsis zijnde een tijdige
lactaatmeting, de afname van hemoculturen, het toedienen van breedspectrum
antibiotica, het toedienen van IV vocht en vasopressie, …

6.3. MEETINSTRUMENTEN
Het ontwikkelen van valide en betrouwbare meetinstrumenten heeft er reeds toe geleid
dat hulpverleners sepsis beter kunnen herkennen, hoewel onderherkenning en gevolglijk
onderbehandeling nog steeds alom aanwezig zijn (Villegas & Moore, 2018). Tot op heden
bestaat er een uitgebreid aanbod aan meetinstrumenten: de Sequential Organ Failure
Assessment Score (SOFA), de quick SOFA (qSOFA), Systemic Inflammatory Response
Levophed is een geneesmiddel dat gebruikt word om de bloeddruk te verhogen en is
geïndiceerd bij een acute verlaagde bloeddruk, bijvoorbeeld bij shock of ernstige brandwonden
(Leaflet NL, 2018).
9 Adrenaline is een geneesmiddel dat overwogen kan worden bij hypotensie. Ook is het
geïndiceerd bij een hartstilstand om de circulatie terug op gang te krijgen alsook ter behandeling
van een ernstige allergische reactie op insectenbeten, geneesmiddelen of andere stoffen (Leaflet
NL, 2015).
10 Corticosteroïden zijn geneesmiddelen die een ontstekingsremmende en immunosuppressieve
werking hebben. Deze geven vaak neveneffecten als gewichtstoename, vertraagde wondgenezing,
seksuele dysfunctie, problemen met inslapen, hoge bloeddruk, tremor, verhoogde bloedsuiker en
huidveranderingen (Zorginstituut Nederland, s.d.).
8

11

Syndrome (SIRS), National Early warning score (NEWS), Acute Physiology, Age and
Chronic Health Evaluation (APACHE) II, Acute Physiology, Age and Chronic Health
Evaluation (APACHE) III, Sepsis screening score (SSS), Saint John Sepsis agent (SJSA)
Early Warning and Respons Score (EWRS), procalcitonine (biomarker, acute fase
reagentia), CRP en serumlactaat.
De Sequential Organ Failure Assessment Score (SOFA) is een score voor
sterftevoorspelling die gebaseerd is op de mate van dysfunctie van een zestal
orgaansystemen (Vincent, 2018). Zo kijkt deze onder meer naar de respiratoire functie,
de hepatische functie, de cardiovasculaire functie, de renale functie alsook de functie van
het centraal zenuwstelsel en de coagulatie (Makic & Bridges, 2018). Om vroegtijdige
evaluatie van sepsis vast te stellen, werd de qSOFA-score geïntroduceerd (GiamarellosBourboulis, et al., 2016). De SOFA-score is volgens de onderzoekers Makic en Bridges
(2018) één van de meeste gebruikte screeningsscores op de intensieve zorgen. SOFA
zou volgens hen effectief zijn in het kwantificeren van de ernst van de orgaandysfunctie.
Voor het evalueren van de bovenstaande orgaanfuncties, zijn de volgende laboresultaten
vereist: bilirubine, creatinine, stollingsfactoren en arteriële bloedgasresultaten. Een
belangrijke noot die Makic en Bridges (2018) maken is dat deze resultaten mogelijks
incorrecte resultaten zouden kunnen geven over de mate van perfusie van de patiënt.
Elke parameter krijgt vervolgens een score van nul (normaal) tot vier (multi-orgaan
falen of MOF) toegekend en wordt individueel beoordeeld. Een uiteindelijke
totaalscore wordt gebruikt om de ernst van het orgaan falen te bepalen. Een score van
twee of hoger in elk systeem geeft aanleiding tot een verhoogd risico op
orgaandysfunctie en dus ook op een slechtere uitkomst en een verhoogd risico op
sterfte. De afwijkende waarden die leiden tot een score van meer dan twee, kan men in
de onderstaande figuur (figuur één) terugvinden (Makic & Bridges, 2018). De tool is
alsook weergegeven in bijlage drie.
Figuur 1: Fysiologisch parameters die een score van twee of hoger bekomen op de
SOFA-score








PaO2: FiO2, < 300 mmHg
Trombocyten < 100 × 103/mm3
Bilirubine ≥ 2 mg/dL
Hypotensie met nood aan vasopressie
Glasgow Coma Scale score ≤ 12
Creatinine ≥ 2 mg/dL of urine output < 500 mL/dag
(Makic & Bridges, 2018)

De SOFA-score werd in 1994 ontwikkeld door een groep experten. Dit met als doel het
creëren van een sepsis gerelateerde orgaan falen assessment (SOFA) om zo kwantitatief
en objectief mogelijk de graad van orgaanfalen of dysfunctie te beschrijven. Men vertrok
voornamelijk uit een verhoogde incidentie van MOF (multi orgaanfalen) in de jaren 70’.
Om nieuwe therapeutische interventies te ontwikkelen om deze incidentie te reduceren,
is er nood aan een betere en objectievere definitie van de ernst van het orgaan falen om
de ernst te kwantificeren. Multi-orgaan falen kan het gevolg zijn van een infectie, maar
dit is niet altijd het geval. Daarom werd door de European Society of Intensive Care
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Medicine (ESICM) een bijeenkomst georganiseerd in Parijs om hierrond een consensus te
vinden. Er zijn twee belangrijke toepassingen van deze SOFA score; het verbeteren van
het begrip van de natuurlijke geschiedenis van orgaandysfunctie of orgaanfalen en de
onderlinge relatie tussen het falen van verschillende organen, alsook het evalueren van
de effecten van nieuwe therapieën op het verloop van orgaandysfunctie of orgaanfalen.
Het instrument werd niet ontwikkeld om de uitkomst te voorspellen maar wel om een
reeks complicaties bij kritisch zieken te beschrijven. De SOFA score is niet alleen
ontwikkeld om orgaandysfunctie of falen te beschrijven volgens mortaliteit. Het vormt
geen competitie met de bestaande ernst indexen maar dient ter ondersteuning van deze
indexen. Deze reeds bestaande indexen bieden geen mogelijkheid tot het evalueren van
elk orgaan apart. Er werd in consensus beslist de orgaanstelsels te beperken tot zes
stelsels omdat sommigen, zoals het darmstelsel, namelijk te complex waren om te
beschrijven. Verder werd beslist een score van nul tot vier te kennen voor elk
orgaanstelsel en tot slot ook dat de slechtste waarden van elke dag weergegeven
moeten worden bij de screening. Wegens het rechtstreeks in verband staan van de
mortaliteit met de ernst van de orgaandysfunctie, is het aangewezen dat deze
gerelateerd moet worden aan de SOFA score voor elk orgaanstelsel. Deze relatie tussen
de mortaliteit en de SOFA score bij kritisch zieken moet gedocumenteerd worden.
Analyse van deze resultaten kan leiden tot een herziening van de bepaalde grenzen van
de parameters die gebruikt worden om de orgaanstelsels te beoordelen. De
onderzoekers duiden tot slot aan dat de criteria van de SOFA score voor elke parameter
van deze score, niet gezien moet worden als een definitieve waarde maar dat deze
aangepast kan worden indien voldoende wetenschappelijk bewijs aanwezig is (Vincent,
et al., 1996). De oorspronkelijke SOFA score vind u in de bovenstaande figuur.
Afgeleid uit deze score werd de quick SOFA (qSOFA) ontwikkeld. Voluit staat deze
afkorting voor “Quick Sequential Organ Failure Assessment score”. Deze werd
geïntroduceerd met de nieuwe sepsis drie definities omdat in deze nieuwe definitie meer
focus werd gelegd op de orgaandysfunctie. Dit leidt tot de nood aan nieuwe
screeningsinstrumenten. Het instrument dient ook voor het beoordelen van de
orgaandysfunctie en werd geïntroduceerd met de publicatie van de nieuwe sepsis
definities van de SSC. Het screeningsinstrument gaat de orgaandysfunctie beoordelen op
basis van drie variabelen zijnde de systolische bloeddruk, de ademhalingsfrequentie en
de bewustzijnsstatus. Het meetinstrument is niet ontwikkeld om alleenstaand te
gebruiken of om te bepalen of patiënten naar de intensieve zorgen verplaatst moeten
worden. Hospitalisatiepatiënten met een totaalscore van twee of hoger hebben dus een
verhoogd risico op een langer verblijf op intensieve zorgen of overlijden. In dit geval
moet de orgaandysfunctie verder onderzocht worden met behulp van de SOFA-score
(Makic & Bridges, 2018). Dit screeningsinstrument vindt men overzichtelijk terug in
bijlage twee.
Zoals eerder vermeld, speelt serumlactaat een belangrijke rol in het aantonen van de
perfusiestatus waar een lactaat boven de twee mmol/L op hypoperfusie wijst. Een
toename van deze waarden zou kunnen wijzen op ernstige hypoperfusie van de organen.
De toevoeging van deze waarde aan qSOFA zou echter weinig tot geen verschil maken in
de predictieve waarde van de mortaliteit. Voordelen zijn dat het gemakkelijk toepasbaar
is en het clinici daarenboven in staat stelt om hoog risicopatiënten te identificeren bij
afwezigheid van andere laboresultaten. Het maakt geen onderdeel uit van de nieuwe
definitie, maar het kan wel gebruikt worden als effectieve, eerste identificatie van
patiënten. Wat de screeningtool qSOFA betreft moet er rekening gehouden worden met
het feit dat deze score voornamelijk een sterke voorspeller is van de mortaliteit. Het
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dient dus louter ter identificatie van risicopatiënten en beoordeling van de orgaanfunctie.
Klinische achteruitgang bij patiënten met een positieve SOFA-score kunnen ook door
andere aandoeningen veroorzaakt worden. SOFA en qSOFA maken overigens geen deel
uit van de eisen die clinici moeten toepassen in de evaluatie van de patiënt (Makic &
Bridges, 2018). Volgens Giamarellos-Bourboulis et al. (2017) heeft de qSOFA maar een
sensitiviteit van 60,8 procent in het voorspellen van de mortaliteit binnen 28 dagen bij
patiënten buiten de intensieve zorgen. Dit is enigszins zorgwekkend en staat in
tegenstrijd met de vaststellingen van de onderzoekers Makic & Bridges (2018). De
toevoeging van de pH aan de qSOFA zou wel een significante stijging van de sensitiviteit
van de qSOFA score teweegbrengen en resulteren in een sensitiviteit van 67,5 procent.
Er wordt door de onderzoeker voorgesteld dat het meten van de pH 11 bij patiënten met
vermoeden van infectie met qSOFA score boven de twee, kan bijdragen tot het
detecteren van de kans op sepsis (Giamarellos-Bourboulis, et al., 2017).
In de studie van Ronson et al. (2019) werd er geconcludeerd dat de qSOFA als
voorspeller voor de mortaliteit van patiënten met of zonder vermoeden van infectie zeer
slecht was. Het onderzoek toont aan dat het screeningsinstrument niet geschikt is voor
klinisch gebruik. De qSOFA vertoont betere prestaties op gewone afdelingen in
vergelijking met intensieve zorgen afdelingen. Het kan dus echter enkel gebruikt worden
ter identificatie van patiënten met sepsis op niet-intensieve zorgen afdelingen (Kim &
Park, 2019).
Systemic Inflammatory Response Syndrome (SIRS) is een score bestaande uit vier
criteria met name een hartfrequentie van meer dan 90 keer per minuut, een
ademhalingsfrequentie van meer dan 20 keer per minuut, een lichaamstemperatuur
onder 36°C of boven 38°C en een witte bloedcellentelling van onder 4000/mm 3 of boven
12000/mm3. Een positieve score wordt gedefinieerd als een score groter dan of gelijk
aan twee (Goulden, et al., 2018). SIRS kan getriggerd worden door verschillende
infectieuze en niet-infectieuze oorzaken, het is dus onvoldoende sensitief en daarom
geen adequate tool in het identificeren van sepsis (Kim & Park, 2019). Deze SIRScriteria werden in 1991 bepaald door een Amerikaans College of Chest
Physicians/Society of Critical Care Medicine Consensus Conference. Zij hadden als doel
het formuleren van verschillende definities die toegepast konden worden op patiënten
met sepsis. Daarnaast wouden ze ook een makkelijk toe te passen ‘set’ van klinische
parameters opstellen om potentiële kandidaten voor nieuwe klinische trials vroegtijdig te
herkennen en het mogelijk maken om septische patiënten zo vroeg mogelijk te
identificeren (Balk, 2014). Een overzicht van de SIRS-criteria is terug te vinden in de
figuur (twee) hieronder.
FIGUUR 2: SIRS-criteria



Lichaamstemperatuur: > 38° of < 36°

pH geeft de zuurtegraad van een oplossing aan. Deze kan variëren van nul tot veertien. Bij een
waarde tussen nul en zeven spreken we van een zuur milieu, bij een waarde van zeven van een
neutraal milieu en bij een waarde tussen de zeven en veertien spreken we van een basisch milieu
(basisch houdt
in
dat
er
in
beperkte mate
tot
geen
zuren
aanwezig
zijn)
(Ingangsexamengeneeskunde, 2019).
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Hartfrequentie: > 90 slagen per minuut
Tachypneu: RR > 20x per minuut of een PaCO2 < 32mmHg
Witte bloedcellen aantal: > 12 000/mm³ of < 4000/mm³, of de
aanwezigheid van > 10 % immature vormen
(Goulden, et al., 2018)

De National Early Warning Score (NEWS) is ontwikkeld om de aanpak van detectie van
klinische achteruitgang bij acuut zieken te standaardiseren. Het wordt voornamelijk
geïmplementeerd in het Verenigd Koninkrijk. Het vormt een belangrijk element van
patiëntveiligheid en het verbeteren van patiëntuitkomsten. Scores rijken van nul tot
twintig
en
zijn
gebaseerd
op
een
aantal
specifieke
parameters;
de
ademhalingsfrequentie, de zuurstofsaturatie, het gebruik van zuurstoftherapie, de
temperatuur, de systolische bloeddruk, de hartfrequentie en het bewustzijnsniveau. Een
positieve score wordt gedefinieerd als een score gelijk of groter dan vijf. Het is tevens de
absolute drempelwaarde, voorgesteld als een rode score die een indicatie is voor
significante fysiologische ontregeling (NHS, s.d.). Deze tool vindt men overzichtelijk
terug in bijlage vier.
Een gelijkaardig instrument is de Modified Early Warning Score (MEWS). Dit instrument
detecteert net als de NEWS score het risico op achteruitgang op basis van vijf
elementen: de ademhalingsfrequentie, de temperatuur, de systolische bloeddruk, de
hartfrequentie en het bewustzijnsniveau. Saturatiewaarden worden hier niet
geïncludeerd. Subbe, Kruger, Rutherford en Gemmel (2001) deden onderzoek naar deze
screening tool en de mogelijkheid tot het identificeren van patiënten met risico op
sepsis. Hoewel het oorspronkelijk niet ontwikkeld werd als screeningsinstrument wordt
het wel als dusdanig gebruikt. In het onderzoek van Roney , Whitley, Maples, Futrell en
Stunkard (2015) werd het instrument wel aangeraden ter evaluatie van patiënten met
risico op klinische achteruitgang. Op dit moment is er echter nog te weinig onderzoek
(RCT’s) om dit te bevestigen. In de figuur (drie) hieronder ziet u de MEWS.
FIGUUR 3: Modified Early Warning Score

(Subbe, Kruger, Ruktherford, & Gemmel, 2001)
Acute Physiology, Age and Chronic Health Evaluation II en III of kortweg APACHE II en
APACHE III zijn scores die doorgaans worden gebruikt voor kritiek zieken met alle
mogelijke ziekten en die opgenomen zijn op een intensieve zorgen afdeling (Sadaka,
2017). APACHE II/III zijn instrumenten bestaande uit twaalf variabelen. Uit de studie
van Sadaka et al. (2017) blijkt dat zowel APACHE II als APACHE III sterke voorspellers
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zijn van ziekenhuissterfte bij patiënten met sepsis. APACHE III is echter moeilijker om
mee te werken en is bovendien duurder. APACHE II is daarentegen makkelijker in
gebruik en goedkoper. De APACHE-score werd oorspronkelijk ontwikkeld in 1981 op de
George Washington University Medical Center als een manier om de ernst van de ziekte
te bepalen. APACHE II werd later in 1985 ontwikkeld en omvatte een eenvoudigere
versie van de originele APACHE-score. De derde versie werd in de late jaren 90’
opgesteld (Wong & Knaus, 1991). Ondanks het oorspronkelijke doel om de ernst van de
ziekte in te schatten, wordt de APACHE frequent gebruikt ter identificatie van de
mortaliteit bij patiënten met sepsis. Zo ook in de studie van onderzoekers Sadaka et al.
(2017). Volgens Moreno en Nassar (2017) zou de APACHE II score niet gebruikt mogen
worden als instrument op de huidige intensieve zorgen omdat elke intensieve zorgen in
de huidige omstandigheden gezien kan worden als high performance op basis van de
ziekenhuissterfte die veel lager ligt dan in 1985. Deze tool is overzichtelijk terug te
vinden in bijlage vijf.
De Sepsis Screening Score (SSS) bestaat net zoals de SIRS score uit vier variabelen,
namelijk: de hartfrequentie, de ademhalingsfrequentie, de temperatuur en het
leukocytenaantal. Variabelen werden elk gescoord met een score variërend van nul tot
vier. Leidend tot een totaalscore tussen nul en zeventien. Een score van meer dan of
gelijk aan vier wijst op een positieve vroegtijdige sepsisscreening. Een positieve SSS
vereist daarenboven een evaluatie door een ander persoon zoals een arts die de oorzaak
of bron van infectie opspoort. Als beide stappen, alsook het klinisch oordeel van een
arts, positief zijn, zal er beslist moeten worden of al dan niet gestart wordt met therapie.
Screening moet normalerwijs twee keer per dag gebeuren door de verpleegkundige. Het
toont positieve resultaten wat betreft de mortaliteit (Villegas & Moore, 2018).
Saint John Sepsis agent (SJSA) is een continue, automatische screening van de
elektronische medische dossiers van patiënten. Het screent de temperatuur, het aantal
leukocyten in het bloed, de ademhalingsfrequentie, het glucose gehalte en de
hartfrequentie. Verder maakt de SJSA gebruik van lactaat, systolische bloeddruk, serum
creatinine en bilirubine. Wanneer beide screenings positief waren, werd ook de stolling
bepaald en werden SIRS en tekens van MOF geëvalueerd (Villegas & Moore, 2018).
De Early Warning and Respons Score (EWRS) werd ontwikkeld door een team bestaande
uit informatici, artsen, verpleegkundigen en andere professionals uit drie verschillende
ziekenhuizen. Alle drie ziekenhuizen maken gebruik van het EHR sunrise clinical
manager. Dit is een Amerikaanse versie van het elektronisch patiëntendossier. Hun doel
was onder andere het ontwikkelen van een automatisch responssysteem voor
sepsisdetectie. Met het oog op de gevolgen van ernstige sepsis in hospitalisatiepatiënten
probeerden de wetenschappers het elektronisch sepsisdetectie en responssysteem te
ontwikkelen en toe te passen om een verbetering in de uitkomst te verwezenlijken
(Umscheid, et al., 2015).
Het EWRS is een screeningstool die gebruik maakt van de SIRS-criteria in combinatie
met tekens van orgaanfalen. Het einddoel is het formuleren van een score. Wanneer de
aangeduide grenzen overschreden werden, werd een coördinator verwittigd waarna
aansluitend een evaluatie aan het bed van de patiënt plaatsvond (Villegas &
Moore,2018). Het ERWS is onder meer ontworpen om laboresultaten en parameters
rechtsreeks te monitoren. De intentie betreft het detecteren van patiënten met een risico
op klinische achteruitgang en de ontwikkeling van sepsis te detecteren. Hiervoor worden
16

de criteria van ernstige sepsis, alsook andere criteria die mogelijks zouden kunnen
wijzen op orgaandysfunctie, gebruikt. Deze kan men ook terugvinden in de onderstaande
figuur (vier).
FIGUUR 4: Criteria van de Early Warning and Respons Score (EWRS) welke kunnen
wijzen op orgaandysfunctie.








Temperatuur < 36°C of > 38°C
Hartfrequentie > 90/min
Ademhalingsfrequentie: > 20 x/min of PaCO2 < 32 mmHg
Leukocyten: < 4 of > 12 miljard/liter bloed
Cardiovasculaire dysfunctie: systolische bloeddruk < 100
mmHg
Hypoperfusie gebaseerd op lactaatwaarden > 2.2 mmol/l
(Umscheid et al., 2015)

Met het EWRS krijgen zowel de verpleegkundige, de arts als de coördinator een
waarschuwingssignaal zodat tijdig (binnen het halfuur), gekeken kan worden wat de
oorzaak was van de trigger. Vervolgens kunnen ze de zorg of therapie aanpassen. Een
arts en de sepsis-coördinator worden verwittigd met behulp van een tekstbericht.
De verpleegkundige krijgt een pop-up bericht in het klinisch werkstation (EHR). Het
bericht wordt gelinkt met een taak die de verpleegkundige moet verifiëren in
het Electronic Health Record (EHR). De verpleegkundige zal de taak krijgen om de
parameters met de bijhorende trends en de laboresultaten te bekijken en evalueren. Van
de coördinator wordt verwacht een follow-up in het EHR in te vullen. Deze geeft weer of
de drie personen samengekomen zijn, wat de vermoedelijke trigger was en/of er al dan
niet wijzigingen zijn aangebracht in de therapie (Umscheid et al., 2015).
Zorgvragers met een score groter of gelijk aan vier hebben ongeveer vier keer meer
kans om opgenomen te worden op een intensieve zorgen afdeling en overigens ook op
een verhoogd risico op overlijden. Er werd frequent, in de drie uur na het verkrijgen van
een signaal, antibiotica opgestart, intraveneuze vochtbolussen gegeven, lactaat
gecontroleerd en bloedculturen afgenomen. Er werden eveneens bloedproducten besteld,
radiografische onderzoeken van de thorax uitgevoerd, etc. in de daaropvolgende uren
(Umscheid et al., 2015).
Umscheid et al. (2015) concludeerden dat door gebruik te maken van direct beschikbare
elektronische
gegevens uit
het
zorgsysteem
(EHR)
een
geautomatiseerd
instrument gecreëerd wordt dat risicopatiënten identificeert en op deze manier
zorgteams mobiliseert. Dit leidt tot het vroegtijdig verlenen van zorg aan patiënten met
sepsis en mogelijks zelfs tot een vermindering in mortaliteit.
Ook Alberto, Marshall, Walker en Aitken (2017) deden onderzoek naar mogelijks
beschikbare screeninginstrumenten die geïmplementeerd zouden kunnen worden voor
het vroegtijdig detecteren van sepsis bij hospitalisatiepatiënten. Ze legden de focus op
het achterhalen van de bruikbaarheid van de instrumenten en het bepalen van de
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uitkomst bij de desbetreffende instrumenten. Zij richtten zich specifiek tot
hospitalisatieafdelingen omwille van de gestegen incidentie van patiënten met sepsis op
normale verpleegafdelingen, meer specifiek medisch-chirurgische afdelingen. In
verschillende landen in Noord-Amerika en Europa zou volgens het artikel 14 tot 80
procent van de patiënten in medisch-chirurgische verpleegeenheden sepsis ontwikkelen.
Op basis van inclusie- en exclusiecriteria bekwamen de onderzoekers zes artikels die
bruikbaar leken voor hun onderzoek. Er werd in elk van de artikels een
screeningsinstrument geëvalueerd. Van de zes meetinstrumenten die nauwgezet
bestudeerd werden, waren vier digitaal en één op papier, bij de zesde en laatste tool
was dit vrijwel onduidelijk.
Screeningtools welke reeds besproken werden, bevatten een combinatie van
verschillende variabelen zoals laboresultaten, indicaties van orgaanfalen, inflammatie,
weefselperfusie en fysiologische parameters. Als gekeken wordt naar de prestaties van
een combinatie van variabelen in deze screeningsinstrumenten is het bewijs inconsistent
op vlak van nauwkeurigheid. Sommige variabelen zijn echter moeilijk te bepalen met
behulp van de screeningsinstrumenten met als resultaat een limiet op de
nauwkeurigheid van het instrument. Een bruikbare en perfecte combinatie van
variabelen voor sepsisscreening moet nog verder onderzocht worden en is voorlopig nog
niet gevonden (Alberto, et al., 2017).
Een belangrijk gegeven is dat de verpleegkundigen en artsen een veiligheidsbasis
vormen als de technologie zou mislopen. Screening van sepsis en het efficiënt reageren
op de symptomen zijn complexe processen waarbij verschillende disciplines, waaronder
verpleegkundigen, betrokken zijn (Alberto, et al., 2017).
Procalcitonine (PCT) is daarentegen geen echt screeningsinstrument, maar een
biologische indicator in het bloed waarvan is vastgesteld dat het tijdens bloedinfecties
toeneemt. PCT, een 116-aminozuur polypeptide prohormoon van calcitonine, is
uitgegroeid tot een uiterst gevoelige biomarker bij de diagnose van bacteriële sepsis. Het
wordt voornamelijk gesynthetiseerd door de C-cellen van de schildklier. Doorgaans is er
een zeer laag gehalte in het bloed terug te vinden. Tijdens de studie van Andriolo,
Salmao en Atallah (2017) wilden de onderzoekers beoordelen of het evalueren van PCT
de mortaliteit en de tijd tot het ontvangen van antibioticatherapie kan verminderen bij
patiënten met een bloedbaaninfectie. PCT werd in vergelijking gesteld met andere
chemische bloedindicatoren zoals CRP, interleukines en neopterine. Het evalueren van
serum procalcitonine wordt voorgesteld voor de vroege diagnosestelling en nauwkeurige
stadiëring van sepsis en om beslissingen te kunnen nemen met betrekking tot patiënten
met sepsis, ernstige sepsis of septische shock. Dit met als doel een mogelijke reductie
van de mortaliteit. Procalcitonine is een door de Food en Drug Administration(FDA),
goedgekeurde test (Fan, Miller, Lee, & Remick, 2016).
Een andere biomarker van sepsis is het serumlactaat. Lactaat wijst, zoals eerder
vermeldt, op aanwezigheid van hypoperfusie in de weefsels. Een toename in het
serumlactaat kan wijzen op een evolutie naar orgaandysfunctie en wordt geassocieerd
met een stijging in de mortaliteit van 35 tot 70 procent. Verschillende onderzoekers
alsook Rello, Valenzuela-Sànchez, Ruiz-Rodriguez en Moyano (2017) spreken over het
gebruik van lactaat als marker voor diagnose, prognose en behandeling van
weefselhypoxie bij shock. Het wordt gezien als een onbetwistbaar criterium in de
risicostratificatie bij septische patiënten. De magnitude van het lactaatniveau in het
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bloed weerspiegelt de ernst van de hypoperfusie welke dan weer rechtstreeks in verband
staat met overlijden. In septische processen is een gestegen lactaat te verklaren door
een overproductie, onvoldoende klaring of beide. Een hoog lactaatgehalte in het bloed
kan een manifestatie zijn van orgaandysfunctie omdat de klaring afhankelijk is van zowel
de nierfunctie als de leverfunctie. Talrijke studies waaronder die van Rhee et al. (2015),
Holder et al. (2016) en Vincent et al. (2016) tonen aan dat lactaat een grote
meerwaarde heeft als prognostische indicator van een shocktoestand op intensieve
zorgen. Het is een bruikbare indicator voor hypoperfusie. Verder is het meten van het
lactaatniveau in het bloed opgenomen als onderdeel van de therapeutische stappen die
uitgevoerd moeten worden volgens de drie uren bundel van de SSC (Rello, ValenzuelaSànchez, Ruiz-Rodriguez, & Moyano, 2017).
Ook Fan, Miller, Lee en Remick (2016) bevestigd dat lactaat gebruikt kan worden als
voorspeller van de mortaliteit. Hoe hoger het lactaat, hoe hoger de kans op mortaliteit
binnen de 28 dagen. Een lactaat van meer dan vier mmol/L resulteert zo in een
mortaliteit van 21 tot 36 procent binnen de 28 dagen. Het frequent meten van lactaat
kan een bijdrage leveren in het bewaken van de effectiviteit van de behandeling en de
verschillende interventies. Daarom wordt lactaat aanbevolen in de sepsis bundel voor
septische shock. Naast het frequent meten van lactaat, is verdere opvolging van de
klaring van lactaat ook een nuttig component in het voorspellen van morbiditeit en
mortaliteit. Patiënten met een daling van een hoog lactaatniveau binnen de 24 uur
hebben significant betere resultaten dan patiënten waarvan het lactaat verhoogd blijft.
Daartegenover geven de onderzoekers aan dat ondanks frequent gebruik van lactaat,
het toch over enkele limieten beschikt. Zo kan een verhoogd lactaat te wijten zijn aan
meer aandoeningen dan enkel sepsis. Andere voorbeelden zijn; hartstilstand, trauma,
epilepsie of excessieve spieractiviteit. Een verhoogde lactaatwaarde wordt dus als
onvoldoende specifiek gezien in het diagnosticeren van sepsis of het voorspellen van de
mortaliteit tenzij het gekoppeld wordt aan het holistische klinische verhaal (Fan, et al.,
2016).
Andere biomarkers die mogelijks een rol kunnen spelen in het diagnosticeren van sepsis
zijn c-reactieve proteïne (CRP). CRP is een stof die in een acute fase in de lever wordt
aangemaakt als reactie op infectie of inflammatie. Het wordt frequent gemeten om de
reactie op de therapie te bepalen. Het CRP kan immens stijgen indien er sprake is van
een acuut inflammatoir event. Dit en de grote beschikbaarheid, lage kosten en goede
reproduceerbaarheid zorgen ervoor dat CRP onderzocht wordt als mogelijke biomarker in
het diagnosticeren van sepsis (Fan, et al., 2016).

6.4. BELANG VAN EEN SNELLE HERKENNING
Garcia-Lopez et al. (2017) deden onderzoek naar de impact van een ziekenhuiswijd
sepsisprotocol op gebruik van antibiotica, verblijfsduur in het ziekenhuis en de
mortaliteit. Het onderzoek werd uitgevoerd in een tertiair ziekenhuis, op een polyvalente
intensieve zorgen afdeling met aanwezigheid van elf bedden. De resultaten van de postinterventie groep (met toepassing van een sepsis protocol van september 2012 tot
augustus 2013) werden vergeleken met een historische controlegroep (januari tot
december 2010). De onderzoekers stelden verschillende interventies, met name de
implementatie van een educatief en informatief programma met verschillende
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trainingssessies in medische- en verpleegafdelingen. Er werden ook klinische
handelingsrichtlijnen opgesteld, dit zowel op papier als elektronisch. Deze richtlijnen
bevatten de algoritmes omtrent de diagnose, het niveau van de ernst, de beslissing en
de behandelingsbomen op posters en folders, richtlijnen van de antibioticatherapie, de
infectie focus controle richtlijnen en informatie over medicatie voorbereiding en
toediening. Op het intranet van het ziekenhuis werd er een softwareapplicatie
geïntegreerd alsook een digitale registratie voor het volgen en includeren van patiënten
opgenomen in de studie (Garcia-Lopez, et al., 2017).
De hierboven genoemde interventies kunnen in de onderstaande figuur nummer vijf
overzichtelijk teruggevonden worden.
FIGUUR 5: Specifieke acties van het sepsis code programma

(Garcia-Lopez, et al., 2017)
De postinterventiegroep (N= 42) en de historische controlegroep (N= 50) werden na de
gegevensverzameling met elkaar vergeleken. Hierin kon men vaststellen dat er weinig
statistisch significante verschillen zijn wat de karakteristieken van de patiënten betreft.
Wat het voorschrijven van antibiotica betreft, kon men vaststellen dat in de
postinterventiegroep er minder dagen antibiotica waargenomen zijn, waarbij de duur van
de therapie significant korter is tijdens het verblijf op de intensieve zorgen (p= 0,016).
Het gebruik van antibiotica als empirische behandeling was significant lager (p= 0,031).
Nadat de microbiologische resultaten gekend waren, werd een vermindering van de
antibiotica meer uitgevoerd in de historische controlegroep (p = 0,006).
Er was een significant verschil in de mortaliteit tussen de twee groepen, ook het verblijf
op intensieve zorgen was langer in de historische controlegroep dan in de postinterventiegroep. Het onderzoek leidt niet alleen tot een daling in het sterftecijfer, maar
ook tot een geoptimaliseerd voorschrijven van antibiotica en een korter verblijf op
intensieve zorgen. Het vraagt echter wel om een efficiënte en vlotte multidisciplinaire
samenwerking en communicatie (Garcia-Lopez, et al., 2017).
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Ook Jozwiak, Monnet en Teboul (2016) tonen in hun systematische review aan dat het
volgen en toepassen van de zes-uren resuscitatie en 24 uur management van de sepsis
bundels, leidt tot een gedaalde 28 dagen mortaliteit, verminderde verblijfsduur in het
ziekenhuis, gedaalde kosten per patiënt en een verbeterde kwaliteit van leven. Het
gunstige effect van deze sepsisbundels op de mortaliteit is in een ander onderzoek van
Damiani, et al. (2015) bevestigd. Deze onderzoekers kwamen tot de conclusie dat het
implementeren van sepsisbundels een significante daling van de mortaliteit mogelijk
maakt. Jozwiak, et al. (2016) geven aan dat de positieve effecten van deze
sepsisbundels afhankelijk zijn van de compliantie hiervan.
In het artikel van Kim en Park (2018) halen de onderzoekers aan dat het vroegtijdig
gebruik van antibiotica en intraveneuze vloeistoffen cruciaal is voor de behandeling van
sepsis. Het vroegtijdig detecteren van sepsis met tijdige, geschikte interventies verhoogt
de overlevingskans van deze patiënten. Er wordt ook aangehaald dat sepsis als een
medisch noodgeval moet worden beschouwd en dat het personeel meer bewust moet
worden van sepsis.
Toegenomen bewustzijn van sepsis, welke kan leiden tot een vroegtijdige presentatie in
het ziekenhuis, kan de sepsis mortaliteit doen afnemen. Dit kan door te zorgen voor een
tijdige en adequate behandeling. Experten bevelen aan dat de term sepsis meer gebruikt
zou moeten worden door zowel zorgverleners als patiënten om het niveau van
bewustzijn van het algemene publiek te vergroten. Het niveau van bewustzijn is bij het
publiek tot nu toe zeer laag. In gezondheidsfaciliteiten is er de nood aan continue
training alsook aan educatie om het bewustzijn van sepsis te vergroten (Kim & Park,
2019).
Guirgis, et al. (2017) kwamen, op basis van hun onderzoek, tot de conclusie dat een
ziekenhuiswijd programma met elektronische herkenning (EHR) en een snelle respons
team interventie, resulteerde in een verbetering van de resultaten van de
patiëntenuitkomsten in patiënten met sepsis. Ze voerden een retrospectieve review uit in
het ziekenhuis van UF Health Jacksonville waarbij alle patiënten van november 2013 tot
2015 geëvalueerd werden. Er werd educatie voorzien omtrent de toepassing van het
alarmeringsprogramma. Verder werden patiënten op intensieve zorgen, spoedgevallen
en algemene diensten gescreend met behulp van klinische criteria. Deze criteria werden
in de vorm van een overzichtelijke pocket kaart meegegeven aan alle verpleegkundigen.
De sepsis criteria die opgesomd werden, omvatten; een score van twee op vier op de
SIRS criteria met vermoeden van infectie en de aanwezigheid van een veranderde
mentale status of een systolisch bloeddruk onder de 90 mmHg of een serumlactaat
boven of gelijk aan drie mmol/l. Indien voldaan werd aan deze criteria bij screening door
verpleegkundigen, moest het snelle respons team, welke bestaat uit een intensieve
zorgen verpleegkundige die enkele jaren ervaring op intensieve zorgen bezit, verwittigd
worden.
Screening op intensieve zorgen vond regelmatig plaats met de vitale parameters, alsook
bij opname van een patiënt of transfer van een intensieve zorgen patiënt.
Verpleegkundigen werden aangemoedigd om een sepsis alarm door te geven, ook indien
het gaat om een patiënt die niet voldeed aan de criteria maar een hoog risico
presenteert. De snelle respons verpleegkundige volgt deze patiënten dan dagelijks op.
Indien nodig kan ook een snelle respons activatie gestart worden. Dit leidt tot het
verwittigen van de snelle respons verpleegkundige, de intensivist, de apotheek en de
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respiratoire therapeut. Bij vermoeden van sepsis werd de snelle respons
verpleegkundige verwittigd die op zijn/haar beurt de behandelende arts verwittigd. Deze
zal de patiënt screenen op sepsis. Dit binnen het uur. Indien de diagnose bevestigd
werd, werd het sepsis alarm gestart. Als het vermoeden niet bevestigd werd, werd de
beslissing om geen sepsis alarm door te geven, meegedeeld, maar werd de patiënt wel
verder opgevolgd door de snelle respons verpleegkundige. Gedurende deze tijd, werd
ook elektronisch gescreend voor sepsis op basis van de data beschikbaar in het EHR. Dit
op basis van de MEWS score welke werd aangepast naar de MEWS-SRS(sepsis
recognition score), om zo een betere sensitiviteit en specificiteit te bekomen. Wanneer
meer dan vijf of vijf van de criteria aanwezig waren, werd een alarm van mogelijke
sepsis doorgegeven aan de verantwoordelijke zorgverlener alsook de snelle respons
verpleegkundige. Tot slot werd er ook een soort bestelling set ontwikkeld die bij een
alarm van sepsis of bij vaststelling van sepsis bij de patiënt, gestart werd. Deze omvatte
metingen van lactaat, antibiotica aanbevelingen, het afnemen van bloedculturen en het
geven van een vochtbolus van 30 ml/kg. Ook de nood aan verdere en meer nauwgezette
monitoring en verpleegkundige zorgen werden hierin benadrukt. Het zorgde ook voor
een alarmering van de zorgverlener na het implementeren van deze zorgbundel, welke
gebaseerd is op de sepsis bundel van 3 uur (Guirgis, et al., 2017).
Het onderzoek van Guirgis, et al. (2017) resulteerde in een significante daling in de kans
op overlijden in de groep na implementatie (p = 0,046) tegenover de groep voor de
implementatie. Ook de kans op een verlengd verblijf op intensieve zorgen was statistisch
significant gereduceerd naar een gemiddelde van 1.50 in plaats van 1.82 (p < 0,001).
Volgens de onderzoekers nemen vier belangrijke principes, zijnde de interactieve
educationele sessies, de elektronische herkenning, een sepsis alarm bestelling set en
een toegewijd snelle respons team, een belangrijke plaats in in het veranderen van
sepsis zorg in het ziekenhuis. Ondanks de afwezigheid van een significante reductie in
mortaliteit met gebruik van de bestellingsset (p = 0,93), zijn de onderzoekers van
mening dat deze wel een bijdrage speelde in het verbeteren van de zorg.

6.5. ROL VAN DE VERPLEEGKUNDIGE
Volgens McCaffery et al. (2016) is de stijgende incidentie van sepsis een algemene
bezorgdheid voor ziekenhuispersoneel. Een vroegtijdige screening om sepsis te
detecteren is hierom een belangrijk aandachtspunt. De verpleegkundigen hebben
volgens McCaffery et al. (2016) een unieke positie aangezien zij in constant contact
staan met de patiënt. Daarom is het belangrijk om sepsis screening te integreren in de
dagelijkse routine van verpleegkundigen. Het is uiteraard noodzakelijk dat
verpleegkundigen adequaat opgeleid worden in het identificeren en behandelen van
sepsis. Dit is helaas nog een grote uitdaging naar de toekomst toe. Eerstelijns
zorgverleners moeten voldoende opgeleid zijn over de symptomen en de behandeling
om zo effectief te kunnen reageren indien er sprake is van sepsis. Dit kan
vergemakkelijkt worden met behulp van eenvoudige screeningsinstrumenten.
Langs de andere kant heeft de SSC wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen opgesteld
om ziekenhuizen en personeel te helpen in het opstellen van een eigen screening
protocol voor sepsis. Aan de hand van deze makkelijk te gebruiken screening tool
moeten alle verpleegkundigen en het ander medisch personeel adequaat uitgerust zijn
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om septische patiënten te evalueren, diagnosticeren en behandelen. Met als einddoel
een daling van de mortaliteit. Het uiteindelijke doel is voorkomen dat de patiënt een
septische shock ontwikkeld. Dit kan gedaan worden door onmiddellijke interventies uit te
voeren bij patiënten met sepsis. De behandeling hierbij omvat vaak handelingen zoals
bloedafnames, zuurstoftoediening, vochttoediening en toedienen van antibiotica.
Ondanks het feit dat veranderingen in protocollen voor sepsis screening door
verpleegkundigen soms stuit op weerstand, is aangetoond dat verpleegkundig gestuurde
toepassing van sepsis protocollen effectief zijn in het vroegtijdig detecteren en
behandelen van patiënten met sepsis (McCaffery, et al., 2016).
Verpleegkundigen brengen een aanzienlijke hoeveelheid tijd door naast het bed van de
patiënt en zijn daarom het best in staat sepsis te herkennen en identificeren. Op deze
manier spelen ze een belangrijke rol in het vroegtijdig behandelen van sepsis. Het
hebben van verpleegkundigen aan de voorhoede van de implementatie van het
sepsisprotocol zorgt voor een uitzonderlijke daling in de mortaliteit ten gevolge van
sepsis. Dit stelt de verpleegkundigen en artsen in staat om samen te werken om
effectieve patiëntenzorg te implementeren (McCaffery, et al., 2016).
Educatie van verpleegkundig personeel is een kernelement in het ontwikkelen van een
adequaat functioneel protocol. Hierin is het belangrijk dat verpleegkundigen een
definitieve sepsis diagnose kunnen maken. Indien men deze diagnose niet zelf kan
maken, leidt dit tot een probleem voor veel faciliteiten. Omwille van deze reden werden
educatieve modules en workshops voorzien. Deze workshops werden gegeven aan de
hand van casussen, alsook hands-on simulatiesessies met een interprofessionele
deelname. Het was voor clinici ook een optie om te worden opgeleid in het maken van
een correcte sepsis diagnose (McCaffery, et al., 2016).
De onderzoekers McCaffery et al. (2016) spreken in hun artikel over het feit dat
ziekenhuizen een significante impact kunnen hebben op sepsis mortaliteit en morbiditeit
door het ontwikkelen van een beleid en wetenschappelijk onderbouwde protocollen. Een
voorbeeld hiervan wordt aangehaald door de New York State Departement Health
(NYDOH), namelijk het Kaiser Permanente’s Northern California sepsis program. Dit
programma heeft volgens de NYDOH sinds zijn toepassing geleid tot een daling in de
mortaliteit voor patiënten met sepsis opgenomen in het ziekenhuis. Ondanks een daling
in het risico op sterfte door implementatie van de SSC-bundels, zijn er nog steeds
professionele en institutionele hindernissen in sepsisprotocol management. Deze
professionele hindernissen omvatten een gebrek aan deskundige bevestiging,
moeilijkheden in het geven van voorlichting over onderdelen van het protocol en de
weerstand van personeel ten aanzien van de veranderingen. Institutionele hindernissen
zijn een gebrek aan multidisciplinaire communicatie en samenwerking, net als een
beperkt aantal personeelsleden (McCaffery, et al., 2016).
Ook Kleinpell (2017) geeft aan dat verpleegkundigen een significante rol spelen in het
identificeren van patiënten met sepsis. Dit omwille van hun constante interactie met de
patiënten. Het identificeren van sepsis zou daarom ingevoerd kunnen worden in hun
dagelijkse routine. Verder wijst ze aan dat educatie van het volledig personeel over het
management en de toepassing van de richtlijnen in de klinische praktijk noodzakelijk is.
Dit om het vermogen van verpleegkundigen om sepsis te identificeren en het starten van
vroegtijdige therapie te verbeteren. Het voorzien van adequate informatie is een vitaal
onderdeel om een hoog functioneel sepsis screening en management te bewerkstelligen.
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Kernelementen die Kleinpell (2017) aangeeft in het implementeren van verpleegkundige
geleide protocollen zijn terug te vinden in de figuur hieronder (zes).
FIGUUR 6:
protocollen:
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Gebruik van de internationale sepsis richtlijnen als een prestatie-verbeterend
initiatief om valkuilen in de zorg en specifieke verbeterpunten te
identificeren. Bijvoorbeeld het bijhouden van data gerelateerd aan sepsis
zoals:









Kernelementen

Tijd voor bloedculturen
Tijd voor antibiotica
Tijd tot lactaatniveau
Tijd voor vloeibare bolusdoelen
Naleving van alle elementen van de 3-uurs bundel
Naleving van alle elementen van de 6-uurs bundel

Maak gebruik van de steun van de administratieve en medische
belanghebbenden om te ontwikkelen
Test een door verpleegkundigen geleid sepsis-protocolinitiatief
Zorg voor een onderwijs, ziekenhuis en systeem brede educatieve campagne
Beschouw het variërende niveau van verpleegopleiding en ervaring
Schakel verpleegsterskampioenen in om het door verpleegsters geleide
protocol te leiden
Voer een doorlopende evaluatie van de gegevens uit en verstrek resultaten
aan het verplegend personeel en belangrijke belanghebbenden
Verdere verfijning van processen op basis van doorlopende auditgegevens en
feedback
(Kleinpell, 2017)

Tot slot geeft de onderzoekster aan dat verder onderzoek naar de meest effectieve
manier om sepsis bundels, inclusief de toevoeging van verpleegkundig geleide screening
en behandelingsprotocollen, nodig is (Kleinpell,2017).
In een onderzoek uitgevoerd in Nieuw-Zeeland door onderzoekers Kumar, Jordan,
Caesar en Miller (2015) werd de ‘Sepsis zes’ bundel gebruikt om het besef van het
personeel te vergroten rond sepsis en het management van patiënten met sepsis te
verbeteren. De bundel behandelt de zorg in zes specifieke gebieden waaronder
intraveneuze vochtresuscitatie, hemoculturen, antibiotica, lactaat, zuurstof en urinaire
output. Er werden educatieve sessies gegeven aan verplegend personeel en artsen in
opleiding. Naast de sessies werd er ook gebruik gemaakt van algoritmeposters die
dienden als visuele herinneringen om de bundel toe te passen, samen in combinatie met
een audit en feedback. Dit resulteerde in een verbetering van de implementatie van de
bundel richtlijnen die binnen het uur uitgevoerd moeten worden. Het percentage steeg
van 29 procent voor de interventie tot 63 procent na de interventie.
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Nucera, Esposito, Tagliani, Baticos en Marino (2018) deden in Italië een onderzoek naar
de kennis en attitudes rond sepsis management van artsen en verpleegkundigen. In het
onderzoek werd specifiek aandacht besteed aan de analyse van het effect van de
educatieve training. Deze educatieve training werd opgesteld door de Sepsis
Fatebenefratelli Hospital groep van het ziekenhuis om een ziekenhuisprotocol op te
stellen gebaseerd op de SSC richtlijnen. Het uiteindelijke doel van dit protocol was om
een continue trainingsactiviteit op te stellen voor artsen en verpleegkundigen door
middel van educatieve workshops en trainingsevenementen. Dit om via deze wijze
adequate kennis te verspreiden onder gezondheidsmedewerkers van het ziekenhuis. De
deelnemers van het onderzoek werden uitgenodigd tot het volgen van educationele
workshops. Na zes maanden werd deelnemers gevraagd om een vragenlijst gebaseerd
op de 2016 SSC richtlijnen in te vullen. De vragenlijst werd gebruikt om de kennis en
attitudes van verpleegkundigen en artsen te evalueren en bestond uit 26 vragen. Elke
vraag had één juist antwoord. Hieronder in figuur zeven worden de bevraagde items
weergegeven.
FIGUUR 7: Bevraagde items in de vragenlijst
De vragenlijst omvat vragen omtrent:




De kennis van een procedure dat het risico op sepsis doet stijgen (n = 4
items)
Attitudes en gedrag over de techniek van hemoculturen (n = 10 items)
Kennis over vroegtijdige identificatie en management van sepsis (n = 6
items)
(Nucera, Esposito, Tagliani, Baticos, & Marino, 2018)

Het percentage van correcte antwoorden werd vervolgens berekend per item, alsook het
gemiddelde percentage van correcte antwoorden voor elk van de drie items. Slechte
kennis werd omschreven als een percentage onder of gelijk aan 50 procent. Eerlijke
kennis als een percentage tussen de 51 procent en de 75 procent, en tot slot goede
kennis als een percentage boven of gelijk aan 76 procent. Van diegene die de vragenlijst
invulden (n =181) werden de percentages omtrent de items in een tabel gegoten (figuur
acht).
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FIGUUR 8: Verschillen in kennis tussen artsen en verpleegkundigen over de kennis van
sepsis (n = 181)

(Nucera, et al., 2018)
De tabel hierboven toont aan dat de kennis omtrent het eerste item, namelijk: kennis
van procedures die het risico op sepsis verhogen, zowel bij artsen als verpleegkundigen
gemiddeld binnen de categorie goede kennis behoort. Deze kennis is echter hoger bij de
artsen. De gemiddelde percentages van de twee andere bevraagde items bevinden zich
echter lager bij zowel artsen als verpleegkundigen. Het gemiddelde percentage omtrent
item drie, kennis over vroegtijdige identificatie en management van sepsis, bevindt zich
bij de artsen hoger (49,6 procent) dan bij de verpleegkundigen (42,3 procent).
Opvallend aan item twee, de attitude en gedrag over de techniek van hemoculturen, is
dat 12 procent van de verpleegkundigen aangeeft dat ze de bovenkant van de tubes
ontsmetten. De helft van de verpleegkundigen gaven aan dat ze de juiste plaats van
afname kennen, wat wil zeggen dat de andere helft de hemoculturen op een foute plaats
afnemen. Slechts 19 procent van de verpleegkundigen kon de correcte tijd van afname
aangeven. Wat item twee betreft, ligt de kennis van verpleegkundigen algemeen hoger
dan die van artsen (Nucera, et al., 2018).
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Artsen scoren gemiddeld hoger rond de kennis van procedures die het risico op sepsis
doet stijgen (91 procent) en rond de kennis over vroegtijdige identificatie en
management van sepsis (49,6 procent) dan verpleegkundigen. Dit neemt echter niet
weg dat het percentage dat de kennis over vroegtijdige identificatie en management van
sepsis, zich in de categorie slechte kennis bevindt (Nucera, et al., 2018). Verder wordt er
ook een vergelijking gemaakt tussen een groep verpleegkundigen en artsen die recent
een training heeft ontvangen en een groep die deze niet gekregen heeft. Deze
vergelijking is overzichtelijk terug te vinden in onderstaande figuur negen.
FIGUUR 9: Vergelijking tussen een getrainde en niet-getrainde groep omtrent de kennis
over de vroegtijdige identificatie en management van sepsis

(Nucera, et al., 2018)
Aan de hand van de tabel konden de onderzoekers vaststellen dat de kennis omtrent de
vroegtijdige identificatie en management van sepsis gemiddeld groter is (74 procent) in
de getrainde groep dan in de niet-getrainde groep (34,8 procent). Dit met maar liefst
een significant verschil van 39,2 procent. Beide bevinden zich in de uitersten
categorieën, deze met de slechtste kennis en met goede kennis (Nucera, et al., 2018).
Het onderzoek toont aan dat de kennis rond sepsis beïnvloed kan worden door
educatieve training. De lage percentages in de vroegtijdige detectie en management van
sepsis kan verklaard worden door het feit dat meer dan twee derde van de participanten
niet aanwezig was op recente educatieve workshops. Het niveau van kennis in verband
met de methoden en scores van vroegtijdige identificatie van sepsis kan significant
verbeterd worden door educatieve training. Een goede kennis van de sepsis richtlijnen is
essentieel in het correct en adequaat management van de aandoening (Nucera, et al.,
2018).
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7. DISCUSSIE
7.1. DISCUSSIE VAN DE RESULTATEN
Zoals eerder vermeld ging deze literatuurstudie over de onderzoeksvraag: ‘Wat zijn de
huidige richtlijnen in het sneller herkennen van sepsis met het gebruik van screening
tools, beschikbare parameters en labowaarden en wat is de rol van de verpleegkundige
hierin?’.
Tijdens het uitvoeren van deze studie bekwamen we een aantal belangrijke verschillen
tussen de praktijk en de gevonden wetenschappelijke artikels.
Om sepsis vroegtijdig te detecteren zijn verschillende screeninginstrumenten ontwikkeld
die hierbij kunnen helpen. Doch zijn deze verschillende meetinstrumenten weinig
sensitief/specifiek om te implementeren op intensieve zorgen afdelingen. Op
spoedafdelingen vormen screeningsinstrumenten daarentegen wel een grotere
meerwaarde dan op intensieve zorgen afdelingen. Wat de screeningsinstrumenten
betreft, is er geen gouden standaard aanwezig. Onderzoekers Alberto et al. (2017)
geven bijvoorbeeld aan dat de ideale combinatie van variabelen in het screenen naar
sepsis nog verder onderzocht moet worden. Dit kan ons doen vermoeden dat deze ideale
combinatie op heden nog niet gevonden is.
Het grote voordeel van deze screeningsinstrumenten is dat ze gemakkelijk toepasbaar
zijn en gebruikt kunnen worden indien de labowaarden nog onbekend zijn. De
labowaarden op een intensieve zorgenafdeling zijn, gezien de aanwezigheid van een
bloedgasanalyser, echter snel beschikbaar. Het gebruik/invullen van deze tools is hierbij
quasi overbodig. Bij nader inzien hebben we op de intensieve zorgen echter heel wat
nuttige parameters ter beschikking voor vroegtijdige screening van sepsis. Zo kunnen
we ons voornamelijk focussen op labowaarden als lactaat, WBC, CRP en de klinische
parameters van de patiënt die continu gemeten worden. Daarnaast vergt het invullen
van deze screeningstools voor ons als verpleegkundige veel tijd.
Hierom kan het gebruik van klinische parameters, procalcitonine, serumlactaat, CRP, etc.
voor verpleegkundigen op intensieve zorgen een grotere meerwaarde zijn dan de
instrumenten. Aan de hand van deze gegevens kan er snel overgegaan worden tot een
aangepaste therapie voor de patiënt. Een verpleegkundige zal immers elke wijziging in
de toestand van de patiënten evalueren en rapporteren aan een arts indien nodig
geacht. Zowel McCaffery, et al. (2016) als Kleinpell (2017) leggen nadruk op de
significante rol die de verpleegkundige inneemt in de zorg voor de patiënt met sepsis.
Dit omdat zij veel tijd doorbrengen aan het bed van de patiënten en sneller klinische
veranderingen zullen zien in de toestand van de patiënt. Dit draagt bij tot de
mogelijkheid om vroegtijdig sepsis te identificeren op basis van klinische parameters.
Het evalueren van deze bovengenoemde parameters behoort immers tot de dagelijkse
routine van elke verpleegkundige en zijn/haar klinisch observeren/redeneren. Gedurende
de opleiding van verpleegkundigen wordt dan ook frequent de nadruk gelegd op het
herkennen van afwijkende parameters en het opnemen van deze parameters in het
kritisch klinisch redeneren. Verpleegkundigen zijn immers diegenen die waken over de
parameters van de patiënt en artsen op de hoogte stellen van eventuele afwijkingen.
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Buiten de vaststelling dat het gebruik van deze screeningstools veel, vaak niet
beschikbare tijd in beslag neemt, zijn de instrumenten alsnog enigszins gelimiteerd. Een
grote beperking van deze tools is dat wanneer een patiënt klinisch achteruitgaat en een
positieve SOFA-score heeft, dit ook door andere aandoeningen dan sepsis veroorzaakt
kan worden (Makic & Bridges, 2018). Sepsis mag dus niet gezien worden als de enige
mogelijkheid. Dit kan geïnterpreteerd worden als een mogelijke valkuil voor
verpleegkundigen.
Verder zijn veel screeningsinstrumenten een slechte voorspeller voor sepsis omdat ze
zich voornamelijk baseren op het optreden van orgaandysfunctie. Ze zullen dus pas
alarm geven van zodra de patiënt reeds tekens van orgaandysfunctie vertoont. Idealiter
zou sepsis gedetecteerd moeten worden vooraleer de patiënt orgaandysfunctie vertoont.
Daarnaast zijn bepaalde screeninginstrumenten als de SIRS criteria gebaseerd op de
vroegere definitie van sepsis, welke de focus legt op orgaandysfunctie. Indien men een
kritische houding inneemt, kan men zich afvragen of deze screeningsinstrumenten in
kader van de nieuwe definitie van sepsis nog toepasbaar zijn in de klinische praktijk. Uit
onderzoek van Kaukonen, Bailey, Pilcher, Cooper en Bellomo (2015), uitgevoerd met
behulp van data van 172 intensieve zorgen afdelingen (n = 1171797) in Australië en
Nieuw-Zeeland van 2000 tot 2013, blijkt dat het gebruiken van twee of meer SIRS
criteria voor het diagnosticeren van ernstige sepsis in de eerste 24 uur na opname in de
intensieve zorgen leidt tot het missen van één op acht van de patiënten met ernstige
sepsis. Dit geeft dus een onvoldoende specificiteit12 aan. Bij patiënten met infectie en
orgaanfalen kwamen, in 87,9 procent van de gevallen, klinische tekens naar voren
leidend tot een score van twee of meer op de SIRS criteria. Dit binnen de eerste 24 uur
na opname op de intensieve zorgen.
Eerder werd vermeldt dat de besproken screeningsinstrumenten vaak onvoldoende
specifiek/sensitief zijn. Zo toonde de SOFA-score bijvoorbeeld maar een sensitiviteit van
57,3 procent en een specificiteit13 van 67 procent in het voorspellen van de mortaliteit
op de intensieve zorgen (Hosseini & Ramazani, 2016). De qSOFA toonde een sensitiviteit
van 60,8 procent in het voorspellen van de mortaliteit binnen 28 dagen bij patiënten
buiten de intensieve zorgen. De toevoeging van de pH aan de qSOFA resulteert in een
sensitiviteit van 67,5 procent (Giamarellos-Bourboulis, et al., 2016). Uit onderzoek van
Goulden et al. (2018) blijkt dat NEWS een sensitiviteit van 68 tot 79 procent en een
specificiteit van 41 tot 46 procent in het voorspellen van ziekenhuismortaliteit in
patiënten met vermoeden van sepsis heeft. Alsook een specificiteit van 39 tot 44 procent
en een sensitiviteit van 64 tot 68 procent in het voorspellen van een opname op
intensieve zorgen. Wat de MEWS score betreft wordt door de onderzoekers Sube et al.
(2001) aangegeven dat er onvoldoende onderzoek aanwezig is naar de effectiviteit van
de tool in het identificeren van sepsis aangezien de tool ook nooit bedoeld was als een
Sensitiviteit geeft de gevoeligheid van de test weer, specifieker de mate van gevoeligheid van
de test voor het onderzochte component (in dit geval de aanwezigheid van sepsis). Dit wordt
uitgedrukt met behulp van percentages. Hoe hoger deze sensitiviteit ligt, hoe beter de test
personen met deze aandoening (hier sepsis) aanwijst (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu, 2012).
13 Specificiteit geeft informatie over hoe specifiek de test is. Ook dit wordt uitgedrukt aan de hand
van percentages. Hoe hoger de specificiteit, hoe beter de test personen die gezond zijn aanwijst
als gezond. Specificiteit kan ook omschreven worden als het percentage terecht negatieve
testuitslagen onder de niet zieke personen (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2012).
12
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screeningsinstrument voor sepsis. Bij de SSS daalde de sepsis gerelateerde mortaliteit
van 35,1 procent naar 24,2 procent. Het is aldus een gevalideerde tool in de vroegtijdige
detectie van sepsis. Omwille van deze resultaten werd de tool in algemene chirurgie
afdelingen gebruikt, waar 9332 screenings uitgevoerd werden. Hieruit resulteerde een
specificiteit van 91,3 procent, een sensitiviteit van 99,9 procent alsook een positieve
predictieve waarde van 16,3 procent en een negatieve predictieve waarde van 99,9
procent (Villegas & Moore, 2018). De SSS maakt bijvoorbeeld gebruik van parameters
die eenvoudig te evalueren zijn door verpleegkundigen, uitgezonder het
leukocytenaantal is niet altijd bekend. Deze informatie kan overzichtelijk terug te vinden
zijn in bijlage 7.
Niet elk instrument dat we besproken hebben in onze literatuurstudie werd
oorspronkelijk ontwikkeld als screeningsinstrument om sepsis vroegtijdig te identificeren.
APACHE II en APACHE III zijn ontworpen als een voorspellingstool voor mortaliteit, maar
zijn daarentegen niet bedoeld om het medische management van patiënten tijdens hun
intensieve zorgen verblijf te beïnvloeden (Moreno & Nassar, 2017). Apache II bepaalde
een voorspelling van de mortaliteit op intensieve zorgen met een sensitiviteit van 89
procent en een specificiteit van 45 procent (Hosseini & Ramazani, 2016).
Een cruciaal gegeven dat we vaststelden uit deze literatuurstudie is dat het vroegtijdig
detecteren van sepsis met tijdige, geschikte interventies de overlevingskans van
patiënten met sepsis kan verhogen. Veel van deze interventies vallen onder
verpleegkundige taken. Sommige interventies dienen weliswaar op voorschrift van de
arts of onder staand order van de intensieve zorgen afdeling te gebeuren (afhankelijk
van afdeling tot afdeling en de zorginstelling).
Een andere belangrijke opmerking dat hierbij gemaakt kan worden is dat aandacht dient
geschonken te worden aan het niveau van kennis van verpleegkundigen, alsook hun
ervaring. Zo wordt door Nucera et al. (2018) aangehaald dat educatie omtrent sepsis
leidde tot betere kennispercentages bij het verzorgend personeel, inclusief
verpleegkundigen. Een goede kennis van de sepsis richtlijnen is essentieel in het correct
en adequaat management van de aandoening. Dit kan men interpreteren als een reden
tot het voorzien van frequente bijscholing door de ziekenhuisinstelling. Het geldt niet
alleen over sepsis maar bijvoorbeeld ook over het nemen van hemoculturen. Uit het
onderzoek van Nucera et al. (2018) bleek immers dat de kennis omtrent de afname
hiervan niet bij alle verpleegkundigen adequaat was. Verder geven ook Kim en Park
(2019) aan dat er in de gezondheidszorg nood is aan continue educatie en training en dit
onder de vorm van educationele sessies en bijscholing.
Een tweede element dat bijdrage kan leveren in het identificeren van sepsis door
verpleegkundigen is het opstellen van een protocol bij het vaststellen van sepsis. Dit
wordt zowel door onderzoek van Damiani, et al. (2015) als door het onderzoek van
Jozwiak, et al. (2016) aangehaald. Indien de verpleegkundige dan, op basis van klinische
parameters en klinisch redeneren, een vermoeden heeft van sepsis kan de
implementatie van een ziekenhuis gebonden protocol leidden tot een verbetering van het
sterftecijfer. Alsook kan het leiden tot een geoptimaliseerd voorschrijven van antibiotica
en een korter verblijf op intensieve zorgen. Het vraagt echter wel om een efficiënte en
vlotte multidisciplinaire samenwerking en communicatie.
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Tot slot is tijdens de studie ondervonden dat er een belangrijke leeftijdsvariatie bestaat
betreffende incidentie en mortaliteit (Desmet, 2019). Een belangrijke subgroep bij
patiënten met sepsis zijn de ouderen. Hoewel leeftijd in een aantal studies werd
gevonden als een onafhankelijke voorspeller van mortaliteit bij patiënten met sepsis,
suggereert ander onderzoek dat factoren zoals co-morbiditeit meer van invloed zijn op
resultaten dan op leeftijd (Rowe, Araujo, Van Ness, Pisani, & Juthani-Mehta, 2016).
Ouderen die sepsis doorstaan leiden waarschijnlijk onder een achteruitgang van de
functies. Ouderen zijn vatbaarder voor ziektes, infecties, etc. Ze hebben een gestegen
gevoeligheid, hoger risico en hun klachten presenteren zich daarnaast atypisch in
tegenstelling tot de jongere populatie (Rowe et al., 2016). De incidentie van sepsis is
bovendien hoger bij ouderen, zuigelingen, mannen en het zwarte ras (Desmet, 2019).
Dit is een belangrijke opmerking in het kader van de huidige vergrijzing in onze
maatschappij.
7.2. AANBEVELINGEN NAAR DE PRAKTIJK
Op basis van de discussie kunnen we enkele aanbevelingen formuleren in verband met
het vroegtijdig identificeren van sepsis. Allereest kunnen wij concluderen dat het een
meerwaarde kan zijn om als verpleegkundige gebruik te maken van het reeds
beschikbaar klinisch redeneren. Dit met behulp en ondersteuning van de beschikbare
parameters, alsook klinische veranderingen zichtbaar bij de patiënt. Dit klinisch
redeneren gebeurt natuurlijk op voorwaarde dat de verpleegkundige beschikt over
voldoende informatie omtrent deze problematiek om een diagnose te kunnen stellen.
Vervolgens raden wij aan dat zorginstellingen de continue educatie van
verpleegkundigen omtrent sepsis waarborgen aan de hand van bijscholing, workshops of
online leren. Deze laatste wordt bijvoorbeeld al gebruikt in het Universitair Ziekenhuis
Leuven. Een additionele e-learning omtrent het onderwerp sepsis kan hier mits enig
werk en toewijding bijgevoegd worden. Ook het beschikbaar stellen van praktische
informatieve posters of pocket kaarten kunnen hierin een bijdrage vormen. Zo wordt de
informatie steeds ter beschikking van de verpleegkundige gesteld.
Ook het implementeren van een protocol, welke de interventies bij sepsis omvat, kan
een bijdrage vormen, omdat via dit protocol verpleegkundigen in staat gesteld worden
om met duidelijke richtlijnen te starten met de interventies. Hoe sneller gestart kan
worden met sepsiszorg, hoe lager de mortaliteit immers ligt. Dit zal ook resulteren in
een eenvoudige en duidelijke oplijsting van de uit te voeren interventies.
Onduidelijkheden voor zowel verzorgend als medisch personeel kunnen zo vermeden
worden. Adequate communicatie tussen verzorgend personeel zoals verpleegkundigen
en artsen is hiervoor wel noodzakelijk. Dit protocol zal idealiter in samenspraak met de
betrokken disciplines (artsen en verpleegkundigen) alsook met de zorginstelling,
opgesteld moeten worden op basis van de reeds beschikbare wetenschappelijk
onderbouwde richtlijnen. Dit om een uniform protocol op te stellen.
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8. CONCLUSIE
Ondanks de aanwezigheid van screeninginstrumenten, is er geen gouden standaard
aanwezig. In het vinden van een perfect screeningsinstrument, zijn nog veel uitdagingen
aanwezig. Elk van de besproken screeninginstrumenten bevat ondanks bepaalde
voordelen ook nadelen. Het grootste zijnde de tijd die het invullen van een dergelijk
screening instrument vraagt. Tijd die in de huidige intensieve zorgen setting, anders
benut kan worden. Men kan in vraag stellen of deze tijd niet beter besteed kan worden
aan het reeds aanwezige klinisch redeneren van de verpleegkundige. Waar echter geen
twijfel over bestaat is dat het vroegtijdig identificeren van sepsis met tijdige en geschikte
interventies leidt tot een verhoging van de overlevingskans van patiënt met sepsis.
Veel van de criteria in de desbetreffende screeningsinstrumenten zijn parameters die in
de huidige intensieve zorgen setting snel beschikbaar zijn en door verpleegkundigen
reeds geëvalueerd worden. Verpleegkundigen bezitten dan ook een unieke positie die
hen in staat stellen om spoedig klinische veranderingen vast te stellen en te evalueren.
Het gebruik van klinisch redeneren zoals aangeleerd in de opleiding in het evalueren van
de klinische parameters en de beschikbare labowaarden als CRP, witte bloedcellen en
lactaat, kan een meerwaarde zijn in de zorg voor patiënten met sepsis op intensieve
zorgen.
Het optimaliseren van de kennis omtrent sepsis kan het identificeren van sepsis door
verpleegkundigen verbeteren. Deze verbetering in kennis kan eenvoudig teweeg
gebracht worden aan de hand van bijscholing of e-learning. Ook de aanwezigheid van
een sepsis protocol kan leiden tot een beter resultaat, zijnde een daling in de mortaliteit.
Daarnaast geeft het verpleegkundigen duidelijke richtlijnen over interventies die
uitgevoerd moeten worden bij (vermoeden van) sepsis.
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10. BIJLAGEN
BIJLAGE 1: Aanvraagformulier voorstel specialisatieproef
Datum aanvraag: 18 september 2018
Namen deelnemers:
1. Amter Lies
2. Taels Amber
3. Verbreyt Hanne
Voorstel titel:
1. Wondzorg en evoluties in beleid bij brandwondenpatiënten
2. Sepsis herkennen en verpleegkundige implicaties in de huidige guidelines bij sepsis
3. Risico’s van infusietherapie op intensieve zorgen

Motivatie:
1. Twee van onze groepsleden lopen dit academiejaar stage op E519
(brandwonden) en zijn zeer geïnteresseerd in de wondzorg hiervan. Ook omdat op
de dag van vandaag, in tijden van bomaanslagen en zuuraanvallen, brandwonden
een veel voorkomend probleem zijn. Dit gaande van zowel kleine als grote wonden
met oog op het optimaal verzorgen van de wonden om verdere complicaties voor
de patiënt te vermijden. De impact van brandwonden voor de patiënt is niet te
onderschatten, daarom is een goede en optimale verzorging en kennis nodig.
Omwille van deze reden zijn wij zeer gemotiveerd om dit onderwerp in onze
specialisatieproef uit te werken.
2. Sepsis is een veelvoorkomende problematiek welke niet altijd even makkelijk te
herkennen is. Aangezien tijdig handelen hier een belangrijke rol kan spelen in de
verdere overleving en verloop van de ziekte van de patiënt, is herkennen zeer
belangrijk. Daarom hebben wij interesse om te kijken of deze herkenning
geoptimaliseerd kan worden en zo huidige implicaties aangevuld kunnen worden.
3. Fouten in infusietherapie is een onderwerp dat de nodige aandacht vereist om
ervoor te zorgen dat de medicaties correct gegeven worden en zo de kwaliteit van
zorg gewaarborgd kan worden voor patiënten op intensieve zorgen. Hierbij willen
we de aandachtspunten en richtlijnen van infusietherapie naar voren brengen en
kijken of eventuele verdere sensibilisering een rol kan spelen in het waarborgen
van de kwaliteit van zorg.
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BIJLAGE 2: De SOFA score

(Researchgate, 2019)

BIJLAGE 3: De qSOFA score

(Makic & Bridges, 2018)
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BIJLAGE 4: NEWS Score

(Activ8rlives Data Collected, 2018)
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BIJLAGE 5: Apache II score

(Knaus, Draper, Wagner, & Zimmerman, 1985)
Misschien hier ook nog even een bron? Of is dat niet meer nodig omwille van hierboven?
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BIJLAGE 6: Literatuurstudie
STUDIES
Screening for
sepsis in
general
hospitalized
patients: a
systematic
review
(Alberto,
Marshall,
Walker, &
Aitken, 2017)

DESIGN

AIM

Systematisc
he review

Om te onderzoeken of het
gebruik van
screeningtools of “alert
mechanism” voor de
vroegere en snellere
herkenning van sepsis bij
opgenomen patiënten om
de juistheid van deze
tools te beoordelen, de
uitkomsten door
toepassing van de tools te
evalueren en om het
gebruiksproces te
beschrijven.

STEEKPROEF
(N)
/

INTERVENTIE /
OBSERVATIE
Onderzochte tools
1. Severe sepsis
screening tool
(papier)
2. SUPO (sepsis until
proven otherwise)
3. Electronic sepsis
surveillance and
alerting system
4. Prediction tool
(elektronisch)
5. Prediction tool (net
aangegeven welke
vorm)
6. Early warning and
response system
(elektronisch)

OUTCOME
Bij elk van de onderzochte
screeningtools waren de
verpleegkundigen de
eerste hulpverleners die op
de hoogte gesteld werden.
Verder waren zij ook
verantwoordelijk voor het
starten van een sepsis
protocol of verhoging van
zorgen. De rol van de
verpleegkundige in het
snel identificeren en
behandelen van sepsis
leidt een verminderde
totale mortaliteit van 43%.
Er worden 4 elektronische
tools, 1 tool op papier en
een tool waarvan het
onduidelijk is, bestudeerd.
De vairabelen die in deze
screening tools gebruikt
werden waren onder
andere; vitale parameters,
lab resultaten die wijzen op
orgaandysfunctie en/of
ontsteking,
weefselperfusie, en
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andere.
De elektronische tools
presteerden slechter in het
identificeren van sepsis bij
patiënten. Tools onder
toezicht van de
verpleegkundige en alert
mechanism toonden meer
gevoeligheid in de
identificatie van septische
patiënten maar werden
alleen bestudeerd in kleine
steekproeven. Verder
wordt er ook besproken
dat er geen standaard
indicatoren zijn voor sepsis
aangezien dit vaak
aspecifieke symptomen
veroorzaakt, daarom kan
het moeilijk zijn om deze
variabelen die gebruikt
worden om sepsis te
identificeren te bepalen.
The Surviving
Sepsis
Campaign
Bundle: 2018
Update(Levy,
Evans, &
Rhodes, 2018)

Traditioneel
review

Naar aanleiding van de
publicatie van "Surviving
Sepsis Campaign:
International Guidelines
for Management of Sepsis
and Septic Shock: 2016"
(12, 13) is een herziene
"hour-1-bundel"

/

De aanpak van sepsis met
behulp van een
stappenplan

Net als polytrauma of een
beroerte is bij sepsis, een
vroegtijdige identificatie en
onmiddellijke behandeling
noodzakelijk. Volgens de
guidelines hebben deze
patiënten een urgente
nood aan een assessment
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ontwikkeld die hieronder
wordt gepresenteerd.
Deze is gebaseerd op de
Sepsis Guidelines van
2016 met als doel
geïntroduceerd te worden
als tool in de zorg voor
patiënten met sepsis of
septische shock op spoed,
intensieve zorgen
eenheden en
verpleegeenheden.

Managing
Sepsis and
Septic Shock:
Current
Guidelines and
Definitions
(Makic &
Bridges, 2018)

Traditioneel
review

Het bespreken van de
nieuwe SSCbehandelingsrichtlijnen,
wijzigingen in de
sepsisbundelinterventies
en de Sepsis-3-definities
en -hulpmiddelen, die
verpleegkundigen in staat
stellen de patiënten
resultaten te verbeteren
door middel van tijdige
samenwerkingsacties.

van de huidige toestand en
de behandeling. Deze
behandeling bestaat
volgens de guidelines uit
vochtresuscitatie, de bron
van infectie zoeken, labo’s
nemen (lactaat,
bloedculturen en
infectieparameters) en het
in stand houden van een
stabiele hemodynamische
toestand (eventueel met
ondersteuning door
vasopressoren).
/

Huidige guidelines sepsis

In de nieuwe definitie van
sepsis opgesteld door de
surviving sepsis campaign
(de society of critical care
medicine en de Europese
society of intensive care
medicine) wordt de nadruk
gelegd op een
levensbedreigende
orgaandysfunctie
veroorzaakt door de
reactie van de patiënt op
de infectie. Septische
shock wordt dan
omschreven als sepsis
waarbij er zich circulatoir
en metabole stoornissen
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ontwikkelen die resulteren
in hypotensie (waarbij men
genoodzaakt kan zijn om
vasopressie te starten om
een MAP van boven of
gelijk aan 65mmHg te
behouden) en in een
lactaat van boven of gelijk
aan 2mmol/l ondanks de
vochtresuscitatie. Deze 2
elementen zullen dan ook
leiden tot een hoger risico
op mortaliteit.
Omdat de nieuwe definitie
zich focust op
orgaandysfunctie zal er
ook gebruik moeten
worden gemaakt van een
screening tool waarin deze
orgaandysfunctie objectief
geëvalueerd kan worden.
Hiervoor kan de SOFA
(Sequential Organ Failure
Dysfunction) voor worden
gebruikt. Dit is de
voornaamste screening
tool die in de ICU gebruikt
wordt.
De SOFA evalueert de
volgende functies:
respiratoir, coagulatie,
leverfunctie,
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cardiovasculair, centraal
zenuwstelsel en de
nierfunctie. Daarom zijn
volgende laboresultaten
nodig; bilirubine,
creatinine, coagulatie en
arteriële bloedgassen. Het
nadeel van deze score is
dat deze niet altijd
accuraat de perfusie status
van de patiënt weergeven.
Een afgeleide van deze
score is de QUICK SOFA
(qSOFA) welke gebaseerd
is op 3 elementen
waaronder de systolische
bloeddruk en de
ademhalingsfrequentie.
Deze score geeft een
verhoogd risico aan voor
niet ICU-patiënten maar
kan op zichzelf niet
gebruikt worden als een
early warning of sepsis of
patiënten identificeren die
moeten overgeplaatst
worden naar de ICU. De
toevoeging van het lactaat
in de variabelen van de
qSOFA zou weinig tot niets
doen voor de
voorspellende waarde op
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mortaliteit. De qSOFA
heeft echter wel voordelen.
Zo is het namelijk
makkelijk in gebruik en
kunnen patiënten
geïdentificeerd worden
zonder laboresultaten.
Hoewel het geen onderdeel
is van de nieuwe sepsis
definitie kan het aan artsen
en andere wel duidelijk
maken dat een verdere
screening nodig is.
De elementen van de
nieuwe SSC-richtlijnen die
het meest van invloed zijn
op de verpleegkundige
praktijk zijn gericht op de
volgende interventies:
 Vroege identificatie
van patiënten met
mogelijke infectie
en sepsis
 Snelle en
agressieve
vochtresuscitatie
 Frequente
hemodynamische
herevaluatie van de
reactie van de
patiënt op het vocht
 Toediening van
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antibiotica in het
eerste uur van
vermoeden van
sepsis of septische
shock
De qSOFA score kan dus
gebruikt worden om
patiënten met een verdere
nood aan evaluatie van de
orgaanfunctie aan te
duiden. Klinische
achteruitgang in patiënten
met een positieve score,
kan ook het gevolg zijn
van andere oorzaken als
sepsis. Uit onderzoek blijkt
echter wel dat meer dan
75% van de patiënten met
een vermoeden van
infectie met een score van
2 of hoger op de qSOFA
ook een positieve score
hadden op de SOFA score,
wat duidt op aanwezigheid
van orgaan dysfunctie en
vermoedelijk sepsis. Het
vereenvoudigen van de
definitie maakt het voor
verpleegkundigen wel
makkelijker om sepsis te
herkennen en interventies
te starten. De qSOFA score
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is hier dan ook een
eenvoudige bruikbare tool,
verder onderzoek naar de
voorspelling van het risico
op sepsis is wel nog nodig.
Development,
Implementatio
n and Impact
of an
Automated
Early Warning
and Response
System for
Sepsis(Umsche
id, et al., 2015)

Kwantitatief
onderzoek
met pre en
post design.
Er is zowel
een
controleperi
ode als een
periode met
toepassing
van de
ESRW
aanwezig.
In welke de
groepen
grotendeels
overeenkwa
men.

Het beschrijven van de
ontwikkeling, en
toepassing van de Early
Warning en Response
System (EWRS) voor
sepsis.

3 ziekenhuizen
met 1500
bedden en
70.000
opnames per
jaar. De 3
ziekenhuizen
hebben een
zelfde
gezondheidssys
teem maar
verschillen in
diversiteit,
populatie en
personeelsbezetting.
Doordat de
ziekenhuizen
eenzelfde
gezondheidszor
g systeem
hebben kan het
zijn dat deze
resultaten niet
generaliseerba
ar zijn naar

De ERWS is ontworpen om
labo resultaten en vitale
parameters te monitoren
in real time om patiënten
met een risico op klinische
achteruitgang en
ontwikkeling van sepsis te
detecteren. Om patiënten
met risico te identificeren
werden volgende criteria
van severe sepsis
(inclusief de SIRS criteria)
en criteria welke kunnen
wijzen op
orgaandysfunctie
 T ° < 36 of > 38
 HF: > 90 /min
 RR: > 20/min of
PaCO2 < 32mmHg
 WBC: <4000 of >
12.000
 Cardiovasculaire
dyfunctie: syst.BD
< 100mmHg
 Hypoperfusie
gebaseerd op

Patiënten met een score
>= 4 hebben 4 keer meer
kans op een opname op de
ICU en 10 keer meer kans
op overlijden.
In aangepaste en
onaangepaste analyse
werden er in de 3 uur na
de trigger/signaal meer
antibiotica opgestart,
intraveneuze
vochtbolussen gegeven,
lactaat gevraagd en
bloedculturen genomen.
Ook werd er binnen de 6
uur na de trigger meer
bloedproducten besteld,
alsook RX thorax en
cardiale monitoring
gevraagd.
Transfer naar een ICU
binnen de 6 uur na de
trigger na aanpassing van
de zorg, was wel statistisch
significant.
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andere
systemen.
In het
voorafgaande
onderzoek om
de
drempelwaarde
van het
waarschuwings
signaal te
bepalen
voldeden 4575
patiënten aan
de criteria.
In de
toepassingsperiode en de
pretoepassingsperi
ode waren
gelijkaardige
populaties
aanwezig.

Sepsis
Screening:
Current
Evidence and
Available

Review

Review van de huidige
sepsis screening tools
voor het verbeteren van
de vroegtijdige
identificatie van sepsis.

SSS
Gedurende 5
maanden werd
iedereen die
opgenomen

lactaat >
2,2mmol/l
Om de waarde vast te
stellen vanaf wanneer er
een trigger in het systeem
gegeven wordt, werd
vooraf een kleine studie
gedaan gedurende 1
maand.
Zowel de
verpleegkundige, de arts
en de rapid respons
coördinater krijgen een
alarmsignaal /
waarschuwingssignaal en
binnen de 30 minuten
wordt er gekeken wat de
oorzaak was van de
trigger en eventueel het
management aangepast.
Het werd gebruikt op
verpleegeenheden. Ook
gebruikt het de criteria
van de voormalige sepsis
definities welke in 2018
zijn aangepast.
1. SSS (Sepsis
Screening Score)
Moore et al.
Beschreef zijn ervaring
met een screening tool

Door het gebruik van data,
identificeerde een
automatische
voorspellingstool patiënten
met risico op sepsis en
werden de zorgverleners
aangezet tot het vroeger
starten van sepsis zorg,
verbeterde de sepsis
documentatie en geeft het
een suggestie van reductie
in mortaliteit.

Sepsis screening heeft het
potentieel om de toekomst
van patiënten te
verbeteren door het helpen
van artsen in het
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Tools(Villegas
& Moore,
2018)

werd op de
SICU (surgical
intensive care
unit)
gescreend.
N = 4991
SJSA
N= 348

gebaseerd op 4
variabelen die het
SIRS omvat:
hartfrequentie,
ademhalingsfrequentie
, temperatuur en witte
bloedcellen aantal.
Deze variabelen
werden elk gescoord
met een score van 0
tot 4 op basis van de
afwijkingen van de
variabelen. Een totale
score varieert van 0
tot 17. Een score
groter of gelijk aan 4
wijst op een positieve
vroegtijdige sepsis
screening. Deze score
triggert dan een
evaluatie door een
tweede persoon (de
arts) die de infectie
moet proberen
opsporen. Als beide
stappen positief zijn,
moest er door de arts
beslist worden of de
sepsis guidelines
gestart moeten
worden. Deze
screening gebeurde 2

vroegtijdig opsporen van
sepsis. Om zo snel de
evidence based
interventies te starten.
Toch zijn er nog enkele
significante uitdagingen te
overwinnen zoals het
identificeren van een
optimale screening tool.
Verder onderzoek is nog
nodig.
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maal per dag door de
verpleegkundige.
2. SJSA (st. Johns
Sepsis Agent)
De SJSA is een
constante screening op
de achtergrond die de
temperatuur, WBC,
ademhalingsfrequentie
, glucose en
hartfrequentie screent
in eerste instantie en
in tweede instantie het
serum lactaat,
systolische bloeddruk
of MAP, serum
creatinine ne
bilirubine. Als beide
screenings positief
waren, dan werden
heparine, SIRS en
tekens van end-stage
nierfalen bepaald.
3. EWRS (Early
warning and
respons score)
Deze screening
maakte gebruik van de
SIRS criteria samen
met tekens van
orgaanfalen om een
score te formuleren.
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Vanaf een bepaalde
score werd de snelle
respons coördinator
verwittigt waarna een
bedside patiëntenevaluatie plaatsvond.
4. MEWS (Modified
Early Warning
Score)
Detecteerde patiënten
met risico op
achteruitgang op basis
van 5 elementen:
systolische BD,
polsfrequentie, AH
frequentie, T° en het
niveau van bewustzijn
(met behulp van AVPU)
Fluids in
Sepsis and
Septic Shock
(FISSH):
protocol for a
pilot
randomised
controlled trial
(Rochwerg,
2017)

Randomized
clinical trial
(RCT)

Vergelijken van lage- met
hoge chloride- vloeistoffen
bij patiënten met
septische shock

50 patiënten
opgedeeld in 2
groepen; hoge
of lage
chloridevloeistoffen

Het effect van hoge
versus lage
chloridevloeistoffen
onderzoeken bij patiënten
met septische shock

Albumine en kristalloïde
zijn goede keuzes voor
vloeistoffen bij reanimatie
bij sepsis
Het FISSH-protocol
weerspiegelt een ontwerp
dat nieuw en toch
praktisch is. Het zal de
artsen de flexibiliteit
bieden om albumine of
kristalloïd voor te
schrijven, de kans op
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besmetting met nietproefvloeistof te
verminderen, de
toepasbaarheid van de
resultaten te
maximaliseren, de mate
waarin resultaten de
klinische praktijk
beïnvloeden te
maximaliseren en de kans
op succesvolle
proefopvolging te
vergroten.
Validation of
the new
sepsis-3
definitions:
proposal for
improvement
in early risk
identificiation
(GiamarellosBourboulis,
2016)

Cohortstudi
e; Inclusie
en exclusie
criteria

De gevoeligheid van
qSOFA en van de nieuwe
sepsisdefinitie om de 28daagse mortaliteit te
voorspellen
Alsook het vergelijken van
de prestaties van qSOFA
en SIRS-criteria voor de
vroege voorspelling van
orgaanstoornissen buiten
de ICU en om
misclassificatie van
ernstige gevallen te
vergelijken met de
definities van 1991 en
met Sepsis-3 definities
voor niet ICU en ICU

In totaal
werden er
4494 patiënten
geïncludeerd in
de studie,
waarvan 3436
patiënten met
reeds een
infectie buiten
de ICU en 1058
patiënten
presenteerden
zich met een
infectie na een
opname op de
ICU.

Het gebruik van de SOFAscore en SIRS-criteria

Het gebruik van de SOFAscore heeft een positief
effect op het voorspellen
van ongunstige uitkomst
en om misclassificatie te
beperken tot een lagere
ernst.
De qSOFA-score was
ontoereikend voor vroege
risicobeoordeling
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patiënten
Ten slotte hoe de
introductie van meer
criteria het vermogen van
de qSOFA-score om de 28
dagen durende mortaliteit
buiten de ICU te
voorspellen zou kunnen
verbeteren
A Nurse-Driven
Screening Tool
for the Early
Identificiation
of Sepsis in an
Intermediate
Care Unit
Setting
(Gyang, 2015)

Prospectiev
e en
retrospectie
ve
methodes

Bekijken of het gebruik
van een sepsis
screeningtool ervoor kan
zorgen dat de morbiditeit
en mortaliteit afneemt.

Een totaal van
2143
screeningtests
waren
uitgevoerd bij
245 patiënten.
Hiervan waren
39 patiënten
positief
gescreend voor
sepsis,
waarvan 20
met sepsis en
19 met
ernstige sepsis

Het gebruik van SIRScriteria

Het gebruik van een
eenvoudige
screeningsmethode voor
sepsis kan een nuttige
manier zijn om vroege
sepsis te identificeren bij
zowel medische als
chirurgische patiënten in
een ICU

Outcomes of
Older Adults
With Sepsis at
Admission to
an Intensive

Prospectief
cohort
studie

De primaire doelstellingen
van deze studie waren
om:
De klinische kenmerken
van oudere volwassenen

309 patiënten
geïncludeerd,
waarvan 196
patiënten
voldeden aan

Het gebruik van
antimicrobiële middelen
en vasopressoren binnen
de 48 uur van ICU
opname

Het vroegtijdig gebruik van
antimicrobiële middelen en
vasopressoren voor de
behandeling van sepsis bij
oudere kan worden
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Care Unit
(Rowe, 2016)

die met/of zonder sepsis
op een intensieve zorgen
afdeling worden
opgenomen te beschrijven

de definitie van
sepsis

geassocieerd met een
afname van mortaliteit
door sepsis, ondanks dat
blijft de mortaliteit nog
steeds hoog

Te beoordelen van de
associatie tussen sepsis
bij ICU opname en
mortaliteit

Ouderen die sepsis
overleven zullen
waarschijnlijk lijden aan
een significante
achteruitgang van de
functionele status.

Te identificeren wat de
voorspellers zijn die
geassocieerd zijn met
verhoogde mortaliteit bij
volwassenen ouder dan 60
jaar met sepsis
Er wordt ook beschreven
wat de veranderingen zijn
in functionele status bij
oudere overlevenden van
sepsis op één maand na
ontslag op de intensieve
zorgen afdeling
An Electronic
Tool for the
Evaluation and
Treatment of
Sepsis in the
ICU
(Semler, 2015)

Pragmatic
randomized
trial

Bepalen of toevoeging van
een elektronische
evaluatie-en
behandelingsinstrument
voor sepsis de naleving
van behandelrichtlijnen en
klinische uitkomsten

407 patiënten
geïncludeerd
gedurende een
periode van 4
maand op
medische of
chirurgische

Het gebruik van een
elektronisch hulpmiddel
om zo informatie te
bieden over de therapie
en sepsis te kunnen
herkennen

Er was geen verschil
tussen de elektronische
tool en de standaard zorg.
Mortaliteit, verblijfsduur en
beademingsvrije dagen
verschilden niet tussen de
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qSOFA, SIRS
and NEWS for
predicting
inhospital
mortality and
ICU admission
in emergency
admissions
treated as
sepsis
(Goulden, et
al., 2018)

Retrospectie
ve
cohortstudie

verbetert bij patiënten op
intensieve

intensieve
zorgen afdeling
met een
diagnose van
sepsis
vastgesteld op
het moment
van opname of
in reactie op
een elektrische
sepsis
waarschuwing

Deze studie tracht de
prognostische
nauwkeurigheid van
qSOFA, SIRS en NEWS te
evalueren voor het
voorspellen van
inhospitaal sterfte en ICUopname.

De
studiepopulatie
omvat alle
volwassen
patiënten die
zich
presenteerden
op de
spoedafdeling
van het Royal
Liverpool
University
Hospital tussen
april 2016 en
mei 2017 en
waarbij sepsis
verwacht en
behandeld
werd.

interventiegroep en
controlegroep (welk
eventueel het gevolg kan
zijn van weinig gebruik).

De primaire uitkomstmaat
was de sterfte inhospitaal.
Secundaire
uitkomstmaten waren:
opname op een intensieve
zorgenafdeling en een
samenstelling van
ziekenhuismortaliteit of
ICU-opname, opgenomen
als positief wanneer één
van beide uitkomstmaten
optreedt.
Patiënten bij wie sepsis
werd vermoed, werden
doorgestuurd naar een
sepsis-verpleegkundige.
Vervolgens vulden de
verpleegkundigen een

Voor het voorspellen van
de sterfte intrahospitaal
was NEWS vergelijkbaar
met qSOFA en superieur
aan SIRS. De gevoeligheid
van NEWS was
vergelijkbaar met SIRS en
hoger dan qSOFA. De
specificiteit van NEWS was
hoger dan SIRS en lager
dan qSOFA. De
screeningstool NEWS heeft
aldus een gelijkwaardige of
superieure waarde voor de
meeste testkenmerken ten
opzichte van SIRS en
qSOFA.
De bevindingen suggereren
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Tussen deze
tijdsperiode
waren er 2158
aanmeldingen
op de
spoedgevallen
waarbij sepsis
vermoed en
behandeld
werd. Gezien
er bij een
aantal
patiënten
scores
ontbraken,
konden er
uiteindelijk
1818 van de
patiënten
worden
opgenomen in
de populatie.

De gemiddelde
leeftijd van de
patiënten was
68 jaar en 49%
waren vrouwen

gestandaardiseerd
formulier in dat de qSOFA,
SIRS en NEWS omvat,
alsook de verwachte
infectiebron en andere
aspecten van de
patiëntenzorg.
Van de 1818 patiënten
werden er 53 opgenomen
op een intensieve
zorgenafdeling en
overleden er 265 in het
ziekenhuis.
SIRS criteria worden
gedefinieerd als een
hartritme van > 90 slagen
/ minuut, een
lichaamstemperatuur van
< 36°C of > 38°C en WBC
telling van < 4000 / mm3
of > 12000 / mm3 of. Een
positieve score wordt
gedefinieerd als meer of
gelijk aan 2 van de 4.
qSOFA criteria zijn:
systolische bloeddruk van
≤ 100mmHg, een
ademhalingsfrequentie
van > 22 ademhalingen
per minuut en GCS score
< 15. Een positieve score

dat geen enkel
scoresysteem zowel een
hoge gevoeligheid als
specificiteit heeft voor het
voorspellen van ongunstige
uitkomsten bij sepsis. In
termen van AUROC is
NEWS echter gelijkwaardig
aan qSOFA en
nauwkeuriger dan SIRS.
Deze resultaten komen
grotendeels overeen met
de resultaten van een
eerdere studie die alle drie
scoresystemen vergeleek.
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wordt hierbij gedefinieerd
als meer of gelijk aan 2
van de 3. De NEWS score
rijkt van 0 tot 20 en is
gebaseerd op
ademhalingsfrequentie,
zuurstofsaturatie, het
gebruik van
zuurstoftoediening,
temperatuur, systolische
bloeddruk, hartslag en
bewustzijnsniveau. Een
positieve score wordt
gedefinieerd als meer of
gelijk aan 5 van de 20.
Effectiveness
and safety of
procalcitonin
evaluation for
reducing
mortality in
adults with
sepsis, severe
sepsis or
septic shock
(Andriolo &
Atallah, 2017)

Review

De doelstelling was om de
effectiviteit en veiligheid
van serum procalcitonine
te evalueren in het
verminderen van de
mortaliteit en de duur van
antibioticagebruik bij
volwassenen met sepsis,
ernstige sepsis of
septische shock

Verschillende
registers
werden
doorzocht op
bruikbare
randomized
controlled
trials.
Selectiecriteria:
Er werden
enkel RCT’s
geïncludeerd
die
beslissingen op
basis van PCT

Primaire uitkomstmaten:
1. Sterfte tot 28
dagen, op de ICU,
in het ziekenhuis
en bij de langste
follow-up.
2. Tijd van ontvangen
van antibioticatherapie (in dagen)
of de ontvangen
hoeveelheid
(volume).
3. Veranderingen in
de antibiotica (van
breed naar een
smaller spectrum).

Er is weinig evidentie die
het gebruik van PCTgeleide antibioticatherapie
om mortaliteit,
mechanische ventilatie,
klinische ernst, herinfectie
te minimaliseren,
ondersteunt.
De resultaten toonden
geen significante
verschillen in mortaliteit bij
de langste follow-up, op 28
dagen, bij ICU-ontslag of
bij ontslag uit het
ziekenhuis, respectievelijk
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hebben getest
in op zijn minst
één of de
vergelijkbare
armen voor
volwassenen
(≥ 18 jaar oud)
met sepsis,
ernstige sepsis
of septische
shock.
Uiteindelijk
werden er 10
RCT’s met een
totaal van
1215
participanten
geïncludeerd.

Secundaire
uitkomstmaten zijn:
1. Opnametijd in ZH.
2. Lengte van
opname op ICU.
3. Klinische ernst van
de participant zijn
toestand
(geëvalueerd door
de APACHE II score
en qSOFA).
4. Herinfectie
5. Duur van
mechanische
ventilatie (in
dagen)

voor PCT- en niet-PCT
groepen. Evenals vonden
onderzoekers geen verschil
in mechanische ventilatie,
klinische ernst, herinfectie
of duur van de
antibioticatherapie bij
beide groepen.

Het evalueren van serum
procalcitonine wordt
voorgesteld voor de
vroege diagnosestelling en
nauwkeurige stadiëring
van sepsis en om
beslissingen te kunnen
nemen met betrekking tot
patiënten met sepsis,
ernstige sepsis en
septische shock met
mogelijke verlaging van
de mortaliteit.
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Twee review-auteurs
verzamelden
studiegegevens en
beoordeelden de
methodologische kwaliteit
van de opgenomen
studies. Er werd eveneens
een meta-analyse
uitgevoerd met randomeffect modellen voor de
volgende primaire
uitkomstmaten:
mortaliteit en tijd besteed
aan het ontvangen van
antibioticatherapie in het
ziekenhuis en op ICU,
evenals de tijd besteed
aan mechanische
ventilatie en verandering
in de antibioticatherapie.
Predicting
Mortality of
Patients With
Sepsis: A
Comparison of
APACHE II and
APACHE III
Scoring
Systems
(Sadaka, et al.,
2017)

Retrospectie
ve studie

Het verschil tussen het
APACHE II en APACHE III
scoresysteem op de
ziekenhuismortaliteit van
sepsispatiënten
onderzoeken.

Alle patiënten
met sepsis die
op de 54 beds
medisch –
heelkundige
intensieve
zorgen
verbleven
tussen juni
2009 en
februari 2014

Zowel de APACHE II- (r =
0.41) als de APACHE IIIscore (r = 0.44) hadden
een goede correlatie met
ziekenhuissterfte. Er was
geen statistisch significant
verschil tussen de twee
correlaties (P = 0.1)

De gemiddelde APACHE II
score was 19 ± 7 en de
gemiddelde APACHE III
score was 68 ± 28.
Deze studie toont aan dat
zowel APACHE II als
APACHE III sterke
voorspellers zijn van
ziekenhuissterfte bij
patiënten met sepsis.
APACHE II was even goed
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en waarbij de
APACHE-score
gebruikt werd,
werden
geïdentificeerd.
In totaal
werden 2054
patiënten met
sepsis
geïdentificeerd
en
geïncludeerd in
deze studie.

als APACHE III in het
voorspellen van
ziekenhuissterfte. Echter is
APACHE III moeilijker om
mee te werken en duurder.
Anderzijds is APACHE II
makkelijker in gebruik en
goedkoper.

Severe sepsis
and septic
shock
Management
and
performance
improvement
(Schorr,
Zanotti, &
Dellinger,
2014)

Review /
guidelines

N.V.T.

/

Management van sepsispatiënten:
 Resuscitatie
 Diagnose van
infectie
 Steroïden
 …

Enkel met het vroegtijdig
diagnosticeren en het
versneld behandelen van
sepsis kan de daaraan
gerelateerde morbiditeit en
mortaliteit worden
verminderd.

Managing
sepsis:
Electronic
recognition,
rapid response
teams and

Retrospectie
ve review

Het doel van deze
retrospectieve studie was
om de resultaten te
evalueren na de start van
een sepsiswaarschuwings-

Alle patiënten
die behandeld
werden voor
sepsis in de UF
Health
Jacksonville

De sepsisresultaten
werden zowel voor als na
de implementatie van het
programma geëvalueerd.

Het implementeren van
een uitgebreid
ziekenhuisprogramma voor
sepsisherkenning en
behandeling kan
intramurale sepsissterfte,

Het sepsis-
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standardized
care save lives
(Guirgis, et al.,
2017)

programma

van 1 oktober
2013 tot 10
november
2015.
Patiënten met
een ICD-9 code
voor sepsis,
ernstige sepsis
of septische
shock werden
elektronisch
geïdentificeerd
via het
elektronisch
gezondheidssysteem.
Patiënten
moesten alsook
voldoen aan de
klinische
criteria voor
sepsis,
waaronder
twee van de
vier SIRScriteria: HR >
90,
ademhalingsfre
quentie > 20 of
PaCO2 < 32
mmHg, WBC >

waarschuwingsprogramma
ging van start op 19
november 2014 en
groepen werden
aansluitend geclassificeerd
als ‘voor’ en ‘na’ op basis
van dit tijdstip. De
resultaten werden
vervolgens per groep
vergeleken. De
onderzoeksperiode
omvatte daarom ongeveer
13 maanden in de
voorafgaande fase en 12
maanden in de fase
nadien.

de verblijfsduur op de ICU
en de algemene
verblijfsduur, mechanische
beademing en
ziekenhuiskosten
significant verbeteren.
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12000
/mm3 of <
4000/mm3 en
temperatuur >
38°C of <
36°C. Alleen
patiënten van
18 jaar en
ouder werden
opgenomen in
de
retrospectieve
studie.

BIJLAGE 7: Tabel specificiteit en sensitiviteit screening tools
SCREENING TOOL

REDEN
ONTWIKKELING

DOEL

SPECIFICITEIT /
SENSITIVITEIT

SCORE
METHODIEK

SCREENING
METHODIEK
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SOFA score
door Vincent, et al.
(1996)

Het creëren van een
sepsis gerelateerde
orgaanfalen assessment
(SOFA) om zo
kwantitatief en objectief
mogelijk de graad van
orgaanfalen te of
dysfunctie te beschrijven
(Vincent, et al., 1996).

Zo kwantitatief en
objectief mogelijk de
graad van orgaanfalen
te of dysfunctie te
beschrijven (Vincent, et
al., 1996).

De SOFA toonde een
voorspelling van de
mortaliteit in de ICU met
een sensitiviteit van
57,3% en een specificiteit
van 67% (Hosseini &
Ramazani, 2016).

Score tussen
0 en 24.

qSOFA
door het Sepsis 3
task force

Nood aan nieuwe
screening tools om
patiënten te identificeren
ten gevolge van de
nieuwe sepsis 3 definities
welke meer de nadruk
legt orgaandysfunctie
(Makic & Bridges,2018).

Het beoordelen van de
orgaandysfunctie (Makic
& Bridges).

Sensitiviteit van 60,8% in
het voorspellen van de
mortaliteit binnen 28
dagen bij patiënten
buiten de intensieve
zorgen (GiamarellosBourboulis, et al., 2016).

Score tussen
0 en 3

De toevoeging van de pH
aan de qSOFA resulteert
in een sensitiviteit van
67,5% (GiamarellosBourboulis, et al., 2016).
SIRS
door een Amerikaans
College of Chest

Erkenning dat de
systemische
ontstekingsreactie op

Het bekomen van een
set definities die
toegepast konden

Uit onderzoek van
Kaukonen et al., (2015)
uitgevoerd met behulp

Score tussen
0 en 4
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Physicians/Society of
Critical Care
Medicine Consensus
Conferentie in 1991

infectie of sepsis
waarschijnlijk
vergelijkbaar was met de
systemische
ontstekingsreactie op
een groep van diverse
verwondingen en
verstoringen, zoals
brandwonden, trauma,
pancreatitis, enz. Dit met
aandacht voor het
ontwikkelen van
effectieve strategieën om
de overmatige
ontstekingsreactie in de
gastheer te limiteren en
een verbeterd resultaat
leveren (Balk,2014).

worden op patiënten
met sepsis. Alsook voor
het bepalen van een
makkelijk toe te passen
set van klinische
parameters die helpen
in het vroegtijdig
identificeren van
potentiële kandidaten
voor nieuwe klinische
trials en het geven van
de mogelijkheid om
septische patiënten zo
vroeg mogelijk te
identificeren(Balk,2014).

van data van 172
intensieve zorgen
afdelingen (n = 1171797)
in Australië en NieuwZeeland van 2000-2013,
blijkt dat gebruiken van
twee of meer SIRS
criteria voor het
diagnosticeren van
ernstige sepsis in de
eerste 24 na opname in
de intensieve zorgen,
leidt tot het missen van 1
op 8 van de patiënten
met ernstige sepsis. Dit
geeft een onvoldoende
specificiteit aan. Van de
patiënten met infectie en
orgaanfalen kwamen
klinische tekens leidend
tot een score van twee of
meer op de SIRS criteria
voor in 87,9% van de
gevallen voor binnen de
24 uur na opname op
intensieve zorgen.

APACHE II en III
Ontwikkeld in 19
85 en 1991.

Het inschatten van de
ernst van de ziekte
(Wong & Knaus, 1991).
Het verschil tussen beide
scores zit in het aantal

Het inschatten van de
ernst van de ziekte
(Wong & Knaus, 1991).
En het voorspellen van
de mortaliteit van

Apache II bepaalde een
voorspelling van de ICU
mortaliteit met een
sensitiviteit van 89% en
een specificiteit van 45%

Een score
van 0 tot 71

Een papiergebaseerde tool

66

National Early
Warning Score
(NEWS)

variabelen waarmee de
status van de gezondheid
geëvalueerd wordt
(Sadaka, etal., 2017).

patiënten opgenomen
op de intensieve zorgen
(Sadaka, et al., 2017).

Om de aanpak van
detectie van klinische
achteruitgang bij acuut
zieken te
standaardiseren en dit
voornamelijk in het
Verenigd Koninkrijk
(NHS, s.d.).

Het verbeteren van
patiënten uitkomsten
(NHS, s.d.).

(Hosseini & Ramazani,
2016).
Sadaka et al.(2017)
vergeleken in hun
onderzoek beide scores
(II en III) in het
voorspellen van
ziekenhuismortaliteit in
patiënten met sepsis. Van
de 2054 patiënten met
sepsis, werd een
gemiddelde APACHE II
score van 19 ± 7 en
gemiddelde APACHE III
score van 68 ± 28
aangetoond.
Uit onderzoek van
Goulden et al., (2018)
blijkt dat NEWS een
sensitiviteit van 68 tot
79% en een specificiteit
van 41 tot 46% in het
voorspellen van
ziekenhuismortaliteit in
patiënten met vermoeden
van sepsis. Alsook een
specificiteit van 39 tot
44% en een sensitiviteit
van 64 tot 68% in het
voorspellen van een

Score tussen
0 en 20.

Niet vermeld
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opname op intensieve
zorgen.
Modified early
warning score
Ontwikkeld in
2000 (Subbe,
Kruger,
Rutherford, &
Gemmel, 2001)

Het detecteren van
patiënten met risico op
klinische achteruitgang
(Umscheid, et al., 2017).

Het detecteren van
patiënten met risico op
klinische achteruitgang
(Umscheid, et al.,
2017).

Volgens Subbe et al.
(2001) wordt een score
boven of gelijk aan 5
geassocieerd met een
hoger risico op
overlijden. Wel wordt er
aangegeven dat er
onvoldoende onderzoek is
naar de effectiviteit van
de tool in het
identificeren van sepsis
aangezien de tool ook
nooit bedoeld was als een
screeningsinstrument
voor sepsis.

Score tussen
de 0 en de 9

Bedside
screening door
verpleegkundige

Sepsis Screening
Score (SSS)
ontwikkeld door
Moore et al. (2009)

Vertrekkend vanuit de
bevinding dat het
herkennen van sepsis
een obstakel vormt in
het implementeren van
een sepsis protocol.
Daarom hebben ze een 3
stappen bevattende
sepsis screening tool
ontwikkeld met
escalerende niveaus van
besluitvorming (Moore,
et al., 2009).

Het sneller herkennen
van sepsis en het
starten van een sepsis
protocol (Moore, et al.,
2009).

Gedurende 5 maanden
werden 4991 screenings
uitgevoerd op 920
patiënten van een
chirurgische intensieve
zorgen eenheid. Het
onderzoek toonde een
prevalentie van 12,2%
van sepsis alsook een
specificiteit van 96,7% en
sensitiviteit van 96,7%,
aangevuld met een
positieve predictieve

Score tussen
0 en 17

2 maal per dag
ingevuld door
de
verpleegkundige
Deze is later
door Jones, et
al. (2015)
omgezet in een
elektronische
variant (Villegas
& Moore, 2018).
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waarde van 80,2% en
een negatieve
productieve waarde van
99,5%. De sepsis
gerelateerde mortaliteit
daalde van 35,1% naar
24,2%. Het is aldus een
gevalideerde tool in de
vroegtijdige detectie van
sepsis. Omwille van deze
resultaten werd de tool
naar algemene chirurgie
afdelingen waar 9332
screenings uitgevoerd
werden. Hieruit
resulteerde een
specificiteit van 91,3%,
een sensitiviteit van
99,9% alsook een
positieve predictieve
waarde van 16,3% en
een negatieve predictieve
waarde van 99,9%
(Villegas & Moore, 2017).
Saint John Sepsis
agent (SJSA)
ontwikkeld door
Cerner (Kansas City,
MO) in 2010.

Vroegtijdige herkenning
van sepsis is
noodzakelijk in het
vroegtijdig behandelen
en redden van levens.
Daarom werd een sepsis
klinisch

Sneller herkennen van
sepsis (Amland &
Sutariya, 2017).

In totaal werden 398
patiënten van de
chirurgische
intermediaire zorg
eenheid gescreend voor
sepsis met behulp van de
screening tool SJSA. De

De drempel
voor het
activeren van
het SJSA
alarm is een
score van
drie of meer.

Continue
elektronische
screening
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beslissingsondersteunend
systeem ontwikkelt met
real-time bewaking en
mogelijkheid tot
elektronische alarmen.
Het is oorspronkelijk
ontwikkelt vanuit een
urgentie van sepsis
bewaking na het
overlijden van de
medeoprichter van
Cerner, namelijk
voorzitter en CEO Neal
Pattersons schoonzus,
Linda. Zij kwam ten
overlijden in 2006 aan
een
streptokokkenpneumonie
sepsis (Amland &
Sutariya, 2017).

Early Warning and
Respons Score
(EWRS) ontwikkeld
door een team
bestaande uit
informatici, artsen,
verpleegkundigen,…
uit drie
ziekenhuizen. Deze 3
ziekenhuizen vormen

Vroegtijdige herkenning
verbeteren en tijdige
interventies kunnen
uitvoeren om de sepsis
gerelateerde mortaliteit
te reduceren (Umscheid,
et al., 2015).

incidentie van sepsis was
13,5% in deze patiënten
groep. Het onderzoek
toonde een sensitiviteit
van 44,7%, een
specificiteit van 84,7% ,
een positieve predictieve
waarde van 31,3% en
een negatieve predictieve
waarde van 90,7%
(Villegas & Moore, 2018).
Het verschil in
sensitiviteit , predictieve
positieve en negatieve
waarde tussen de SSS en
de SJSA is statistisch
significant. De SJSA
detecteert echter minder
patiënten die effectief
septisch waren (Villegas
& Moore, 2018).
Het beschrijven van de
ontwikkeling,
implementatie en impact
van een vroegtijdig
waarschuwings- en
reactiesysteem voor
sepsis (Umscheid, et al.,
2015).

Uit onderzoek op 4575
patiënten van nietintensieve zorgen werd
aangegeven dat de
screening tool een
sensitiviteit van 16%,
een specificiteit van 97%,
een positieve predictieve
waarde van 26% en een
negatieve predictieve

een score
van 4 of
hoger vormt
de drempel
voor het
geven van
een positieve
trigger
(Umscheid,
et al.2016).

Continue
elektronische
doorlopende
screening
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elk onderdeel van de
Universiteit van het
Pennsylvania Health
System (Umscheid,
et al., 2015).

waarde van 94%. Ook
toonden de resultaten
een toename in
vroegtijdig sepsis
management en opname
op intensieve zorgen
alsook een daling in het
sterftecijfers (wat betreft
sepsis) (Umscheid, et al.,
2015).

BIJLAGE 8: Tabel gebruikte criteria in de screening tools
SCREENING TOOL

GEBRUIKTE PARAMETERS

Sequential Organ Failure
Assessment Score (SOFA)

Evaluatie van volgende stelsels:
-

Respiratoire functie op basis van PaO2:FiO2

-

Hepatische functie op basis van bilirubine

-

Cardiovasculaire functie op basis van hypotensie met vasopressienood

-

Renale functie op basis van creatinine

-

Functie van het centraal zenuwstelsel op basis van Glasgow Coma Schaal

-

Functie van de coagulatie op basis van bloedplaatsjes
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Abnormale fysiologische SOFA parameters die een score van 2 of hoger krijgen zijn:
-

PaO2:FiO2, < 300 mmHg

-

Bloedplaatjes < 100 × 103 /mm3

-

Bilirubine ≥ 2 mg/dL

-

Hypotensie met vasopressie nood

-

Glasgow Coma Scale score ≤ 12

-

Creatinine ≥ 2 mg/dL of urine output < 500 mL/dag

Elke parameter krijgt een score van 0 (normaal) tot 4 (orgaanfalen) en wordt individueel beoordeelt.
(Makic & Bridges, 2018)
Quick SOFA score

drie variabelen:
-

Systolische bloeddruk ≤ 100 mmHg

-

Ademhalingsfrequentie ≥ 22 x/min

-

Verandering in bewustzijn

(Makic & Bridges, 2018)
Systemic
Response
(SIRS)

Inflammatory
Syndrome

-

Body temperature: > 38° of < 36°

-

Heart rate: > 90 beats per minute
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-

Tachynpea: manifested by a respiratory rate > 20 breaths per minute of a PaCO2 of < 32
mmHg

-

White blood cell count: > 12 000/mm³ of < 4000/mm³, or the presence of > 10 % immature
neutrophils

(Goulden, et al., 2018)
APACHE II

Twaalf variabelen:
-

Temperatuur rectaal

-

MAP

-

Hartfrequentie

-

Ademhalingsfrequentie

-

Oxygenatie

-

Arteriële pH

-

Serum sodium

-

Serum creatinine

-

Hematocriet

-

Witte bloedcellen

-

GCS (Glasgow Coma Schaal)
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-

Serum bicarbonaat

(Knaus, Draper, Wagnes, & Zimmerman, 1985)
National Early
Score (NEWS)

Warning

Fysiologische parameters:
-

Ademhalingsfrequentie

-

Zuurstofsaturatie

-

Zuurstoftoediening

-

Temperatuur

-

Systolische bloeddruk

-

Hartfrequentie

-

Bewustzijnsniveau

(Activ8rlives Data Collected, 2018)
Modified Early
Score (MEWS).

Warning

-

Systolische bloeddruk

-

Hartfrequentie

-

Ademhalingsfrequentie

-

Temperatuur

-

AVPU-score
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(Bentham Open , 2018)
Early
Warning
and
Respons Score (EWRS)

Criteria van de Early Warning and Respons Score welke kunnen wijzen op orgaandysfunctie:
-

Temperatuur < 36°C of > 38°C

-

Hartfrequentie > 90 /min

-

Ademhalingsfrequentie: > 20 x / min of PaCO2 < 32 mmHg

-

Leukocyten: < 4.000 of > 12.000

-

Cardiovasculaire dysfunctie: systolische bloeddruk < 100 mmHg

-

Hypoperfusie gebaseerd op lactaatwaarden > 2.2 mmol / l

(Umscheid et al., 2015)
Saint John Sepsis agent
(SJSA)

-

Temperatuur

-

Het aantal leukocyten in het bloed

-

De ademhalingsfrequentie

-

Glucose

-

Hartfrequentie

-

Lactaat

-

Systolische bloeddruk (MAP)
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-

Serum creatinine

-

Bilirubine

(Villegas & Moore, 2018).
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