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• Historie sepsis 
• Incidentie en mortaliteit 
• Risicofactoren bij oudere patient 
• Is sepsis bij oudere patient anders? 
• Functieverlies bij acute opname van oudere patient 
• Functieverlies en cognitieve achteruitgang na sepsis 
• Take home message 

 
 
 

Inhoud  
 

Presentator
Doel is begrijpen wat het effect van veroudering is op risico’s en uitkomsten van sepsis en evt behandeling op maat



• Sepsis is klinisch syndroom van de oudere patient 
 

• Elke oudere patient is anders  
 

• Focus op functiebehoud tijdens en na opname 
 

• Optimaliseer herstelcapaciteit 
 
• Meer aandacht voor lange termijn effecten 

 
 

Take home message 
 



• Hippocrates 2500 jaar geleden term sepsis voor proces van weefselverval 
 
• 1992 Sepsis = aangetoonde infectie of sterk vermoeden daarop plus systemische respons op de 

infectie (= SIRS)  
- Ernstige sepsis en septische shock 
- Kritiek: SIRS criteria te ruim 

 
• 2001 introductie Early Goal Directed Therapy -> verbetering overleving 

 
 
 

 

Historie sepsis  
 

Presentator
Nog voordat kennis over microorganismen en infecties introduceerde Hippocrates 2500 jaar geleden de term sepsis voor proces van weefselvervalPas in 1992 eerste definitie sepsis: doel = snellere herkenning en behandeling van sepsis. Grote Stap voorwaarts maar ook kritiek2001 2e conferentie lijst met aanvullende diagnostische criteria en concept EGDT geïntroduceerd. Pt met sepsis vlg vast protocol behandeld voor snelle verbetering hemodynamische parameters.Intrigerend genoeg niet bevestigd in 3 grote trials (Promise, ARISE, Process)



• 2004 Surviving Sepsis Campaign bundels 
 

• 2016 Sepsis = levensbedreigend orgaanfalen veroorzaakt door ontregelde respons van gastheer op 
infectie (SOFA score ≥ 2)  

- introductie quick SOFA  
 
 

 

Historie sepsis  
 

Presentator
Door succes EGDT werd Survivng Sepsis Campaign opgestart voor verbetering bewustzijn en organisatie zorg rondom sepsis2004 eerste sepsis bundel gelanceerd: richtlijn voor gestandaardiseerde behandeling van sepsis2016 SSC richtlijnen opnieuw geactualiseerd en nieuwe definitie voor sepsis gedefinieerd: ..ControversieelZoals ik u eerder vertelde kon flinke verkoudheid al genoeg om aan criteria van sepsis te voldoen maar moet het vlg de SOFA criteria allemaal levensbedreigend zijn om sepsis te mogen heten. Voor het behalen van de SOFA score is er wat meer nodig dat het zien van een knappe jongen in de tram



Sepsis is een klinisch syndroom 
 

Presentator
Ondanks alle effort in de wereld om tot goede definitie te komen alsmede sreeningstool  is belangrijk je te realiseren dat sepsis geen specifieke ziekte is maar een klinisch syndroom is. Hoewel de kennis over pathogenese de laatste jaren fors is toegenomen zijn er vooralsnog geen nieuwe therapeutische strategieen. Wat kan helpen is het beter karakteriseren van specifieke patiëntgroepen met sepsis om in de toekomst specifiekere, op individuele patient gerichte behandeling mogelijk wordt. Sepsis met name een ziekte van de oudere patient. 



Figure 1  

CHEST 2011 140, 1223-1231DOI: (10.1378/chest.11-0352)  Kumar G. et al. Chest. 2011 

Incidentie sepsis stijgt, mortaliteit daalt 
 

Presentator
Incidentie stijgt, onder andere door vergrijzing, toenemend gebruik immuunsuppressiva en antibiotica resistentie. Ook de overleving van pt met sepsis is de laatste jaren sterk verbeterd wat mede te danken is aan de steeds beter wordende zorg op de IC en implementatie van de internationale behandelrichtlijnen voor sepsis van de Surviving Sepsis Campaign. Toch blijft sepsis de meest voorkomende oorzaak van overlijden van pt in het ziekenhuis. En daar zijn met name de oudere pt debet aan.  



Martin G. Critical Care Medicine. 2006. 
  

Incidentie en mortaliteit stijgen met de leeftijd 
 

Presentator
Sepsis is een klinisch syndroom waarvan de incidentie toeneemt met de leeftijd, alsmede de mortaliteit stijft met de leeftijd. 65% van de patienten met een sepsis zijn 65 jaar of ouder. En u wel bekend is er sprake van vergrijzing en zijn in 2040 25% van de mensen boven de 65 jaar. -> Sepsis met name een ziekte van de oudere patient. Cumulatieve 24-jaars incidentie van sepsis



Knoop ST, et al. Plos One. 2017 
  

Mortaliteit  
 

Presentator
Ook in dit figuur is te zien dat hoe ouder de patient, hoe later de survival van een ernstige sepsis100 dagen na ziekenhuisopname in verband met een ernstige sepsis in de survival het laagst in de oudste groep patienten. En ook dat de mortaliteit hoog is bij de oudere patientHospital mortality for sepsis admissions in Norway 2011–2012 



Prescott HC, BMJ. 2016  

Verhoogd risico op vroegtijdig overlijden 
 

22% 

Presentator
We weten dat sepsis tot zeker 2 jaar na ontslag uit het ziekenhuis een verhoogd risico op vroegtijdig overlijden geeft namelijk 22% toename vlg met pt niet in ziekenhuis opgenomen. Maar hoe gaat het eigenlijk met de oudere pt die wel een sepsis hebben overleefd? En wat doet een acute opname in een ziekenhuis met een oudere patient?Studie van 960 patienten >65 jaar



Reden stijging incidentie sepsis met de leeftijd multifactorieel 
 

Veroudering geassocieerd met chronische ziekten 
 

Barnett K, Lancet. 2012  

Presentator
Maar waarom is de incidentie en mortaliteit van sepsis nou zoveel hoger bij de oudere pt. Dit is natuurlijk multifactorieel waarvan ik 2 factoren wil noemen. De veroudering is geassocieerd met toename van multimorbiditeit. In dit plaatje is dit mooi weergegeven dat hoe ouder de patient, hoe meer chronische aandoeningen. Van de patienten tussen de 50 en 55 jaar, ik denk net iets ouder dan de gemiddelde leeftijd hier in de zaal, heeft minder dan 20% 2 chronische aandoeningen terwijl van de patiënten van 80 jaar en ouder heeft bijna iedereen tenminste 1 chronische aandoening en meer dan 50% 3 of meer chronische aandoeningen



De Gaudio AR, et al. 2009, Current Drug Targets  

Reden stijging incidentie sepsis met de leeftijd multifactorieel 
 

Verandering immuunsysteem 
 

Presentator
Verder is er sprake van een veranderd immuunsysteem waarbij je ziet dat zowel de innate immuunsysteem is verminderd (macrofagen, NK cellen, L, complementsysteem) als ook  het adaptieve immuunsysteem (B- en T cellen).



• Frailty  
- 65-jarigen 4% 
- 80-jarigen >25% 

 
• Invasieve devices 
 
• Overige risicofactoren 
- Verminderde hoestreflex, afname arteriële en veneuze circulatie, vertraagde wondgenezing  

 

• Omgevingsfactoren 
 

=> Sepsis is een syndroom van met name de oudere patiënt 
 
 

Risicofactoren oudere patiënt 
 

Presentator
Andere factoren die bijdragen aan hogere incidentie en mortaliteit van sepsis bij de oudere pt zijn:  - Hoe ouder de pt, hoe groter de kans dat pt frail, dus kwetsbaar, is namelijk bij 65-jarige is dit 4% en bij pt boven de 80 stijgt dit naar >25% (artikel Lancet, 2013, Clegg)- Omgevingsfactoren waaronder meer exposure van virulente factoren in verpleeghuizen- Invasieve devices zoals catheter, ICD of pacemaker - Oudere mensen hebben vaak verminderde hoestreflex wat kans op aspiratiepneumonie vergroot, ook is er vaker sprake van verminderde circulatie met als gevolg slechtere wondgenezingDus al deze factoren dragen bij aan het feit dat de incidentie en mortaliteit van sepsis toeneemt met de leeftijd



Is sepsis bij oudere patient anders? 
 

Portretten van Herman van Hoogdalen 

Presentator
En is sepsis bij de oudere patient anders dan bij de jongere patient? Het lijkt mij evident dat niet elke oudere patient hetzelfde is. Kijk maar eens naar deze plaatjes. Dit is een echtpaar uit Ierland, ze zijn beide 80 jaar oud en lopen hier hand-in-hand over de finish na het uitlopen van een marathon. Als je kijkt naar het verschil met de portretten van deze oudere mensen van Herman van Hoogdalen dan kan je je voorstellen dat de lange termijn gevolgen van sepsis verschillend zullen zijn. Presentatie atypisch: 20-30% van ouderen geen klassieke presentatie zoals koorts, leukocytose, Koorts in 10% van alle ouderen op SEH, delier, val Richtlijnen SWAB en Surviving Sepsis Campaign -> niets over oudere patientqSOFA niet gevalideerd voor oudere patient



 
 
 
 

Functieverlies ouderen bij acute opname  
 

Buurman, BM., et al, NTvG, 2015  

Presentator
Wat weten we over functieverlies bij de oudere patienten tijdens en na opname?Functieverlies wordt gedefinieerd als essentiele dagelijkse activiteiten niet meer zelfstandig kunnen doen. Bianca Buurman, hoogleraar acute ouderenzorg in het AMC, heeft in de hospital ADL studie laten zien dat tussen de 22 en 47% van de ouderen functieverlies ervaart na ziekenhuis opname (artikel NTvG 2015). Vaak is het functioneren 2 weken voor opname vermindert en gaan ouderen tijdens opname vaak verder achteruit. Een deel van hen herstelt tot het niveau van voor de opname maar een ander deel niet meer. Dit figuur toont schematisch het beloop van functioneren van 2 weken voor opname tot 6 maanden na ontslag uit het ziekenhuis. Eenmaal verloren functies moeilijk te herstellenOuderen met functieverlies ervaren lagere kwaliteit van leven



 
 
 
 

Acute ziekenhuisopname risicovol 
 

Boyd et al, BM., JAGS, 2008  

Presentator
Want wat we weten is dat acute opname in een ziekenhuis voor de oudere patient heel risicovol is. Boyd heeft aangetoond dat een acute opname in een ziekenhuis voor de oudere patient heel risicovol is. In een cohort van 2200 patienten van 70 jaar en ouder toont hij aan dat van de patienten die een nieuwe functionele beperking hebben ontwikkeld tijdens opname 41% is overleden na 1 jaar en 28% niet herstelde tot het niveau van voor opname terwijl de patiënten die bij ontslag geen nieuwe functionele beperking hadden de mortaliteit na 1 jaar 17% was en 15% minder goed functioneerde dan voor opname.Boyd. Cohort 2200 ptn USA 1993-1998. Acute opnames >70 jaar (mean 78). 2279 inclusies, 26% overleden na 1 jaar. Variërend tussen 18% en 41% afhankelijk van functieverlies gedurende opname



Factoren van invloed op functieverlies 
 

Buurman, BM., et al, NtVG, 2015  

Presentator
En welke factoren zijn nou van invloed op het functieverlies?Geriatrische problemen van een oudere pt die al aanwezig zijn voor de acute opname voorspellen in grote mate of een pt functieverlies ontwikkelt na de opname. 1) Bestaande beperkingen in het functioneren, geheugenproblemen, mobiliteitsproblemen, valproblematiek en slechte voedingstoestand bij opname gaat gepaard met verhoogd risico op functieverlies tijdens en na opname. 2) ernst en aard van de acute ziekte waarbij uit onderzoek blijkt dat verhoogde pro-inflammatoire waarden lijdt tot spierafbraak. Daarbij gaat acute inflammatoire respons gepaard met ziektegedrag zoals bedlegerigheid, verminderde eetlust etc3) omgevingsfactoren in het ziekenhuis zelf zijn van invloed: gemiddeld lopen pt in het ziekenhuis 4-7 minuten per dag. Hierdoor treedt er verlies van 10-15% van spiermassa op in 10 dgn. 4) Veel factoren na opname zijn erg belangrijk omdat we weten dat het herstelpotentieel de eerste 3 maanden grootst 



Functieverlies na sepsis 
 

T.J. Iwashyna, JAMA. 2010  

1.57 1.50 0.04 

Presentator
En hoe zit het nou met het groeiende aantal sepsis overlevers op het gebied van functieverlies?Patiënten die sepsis overleven hebben daarna een verhoogd risico op sterfte en op cognitieve en functionele dysfunctie. In een grote prospectieve cohort studie is gekeken naar functieverlies bij oudere patienten met een gemiddelde leeftijd van 77 jaar die met een ernstige sepsis werden opgenomen. Er werd naar verschillende dagelijkse bezigheden gekeken zoals lopen, aankleden en eten maar ook naar het nemen van medicatie en het omgaan met geld. Dan kunt u hier zien dat de groep patienten die vooraf geen beperkingen hadden een jaar later 1 tot 2 beperkingen hadden in het ADL en iADL zoals wandelen of omgaan met geld. Dit zelfde werd gezien in de groep patienten die vooraf al een enkel beperking in ADL had. De oorzaken hiervoor zijn zeer divers en vaak multifactorieel: een van mogelijke oorzaken is spierzwakte als gevolg van critical illness polyneuropathie maar veel ook cardiopulmonale klachten wat van invloed is op het dagelijks functioneren. 



T.J. Iwashyna, JAMA. 2010  

Cognitie 
 

Presentator
In dezelfde studie is ook gekeken naar het cognitieve functioneren na opname en behandeling van ernstige sepsis. Er werd met behulp van neuropsychologische test gekeken naar cognitie. Voor de sepsis was er bij 6.1% van de patienten sprake van matige tot ernstige cognitieve impairment terwijl na 9 maanden na sepsis bij 17% sprake was van matige tot ernstige cognitieve impairment. Ook hier is de pathofysiologie onbekend maar waarschijnlijk multifactorieel bepaald. Zo spelen mogelijk cytokines een rol die een neuro-inflammatoire respons in gang zetten en leiden tot neuronale schade. 



Shah et al., 2013, Am J Respir Crit Care Med 

Cognitie 
 

Presentator
In een andere longitudinale cohort studie (Shah 2013) werd gekeken of achteruitgang van de cognitie tot een verhoogd risico op een ernstige sepsis leidt. De gemiddelde leeftijd was 72 jaar.  In deze figuur is te zien dat er significant meer patienten met cognitieve achteruitgang zitten in de severe sepsis groep versus de groep die geen infectie heeft doorgemaakt.  



 
 

Conclusie 
 

• Sepsis is klinisch syndroom van de oudere patient 
 

• Incidentie stijgt, mortaliteit daalt 
 

• Toename van aantal oudere sepsis survivers: 
- Verhoogd risico op sterfte  
- Verhoogd risico op functionele dysfunctie 
- Verhoogd risico op cognitieve achteruitgang 

 
• Maar … wat wil de patient zelf?? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentator
Sepsis met name een ziekte van de oudere patient. Concluderend is de overleving van patienten met sepsis de laatste jaren sterk verbeterd, mede dankzij de steeds beter wordende zorg op de IC en implementatie van internationale behandelrichtlijnen MAAR hebben patienten die sepsis overleefd hebben een verhoogd risico op sterfte en op cognitieve en functionele achteruitgang en neemt de ziektelast toe. Daarom is het hoog tijd dat naast de behandeling van de sepsis meer aandacht is voor behoud van functie tijdens de opname



 
 
 
 

Wat willen ouderen zelf? 
 

Fried TR et al, Arch Intern Med, 2011  

76% 

11% 

Presentator
Maar een hele belangrijke vraag is: wat wil de oudere patient zelf? Hoe erg is het om aan functie te verliezen?Studie uit 2011 waarbij 357 oudere patienten met multi-problematiek werden ondervraagd, laat zien dat 76% van hen het behoud van zelfredzaamheid als belangrijkste prioriteit aangeeft en de zelfredzaamheid staat natuurlijk onder druk in het geval van functieverlies. Dus de vraag is moet je de oudere pt met sepsis nou anders benaderen dan de jongere patient? 



• Bij zeer kwetsbare patient overweeg advance care planning 
 

• Tijdens opname: aandacht voor functiebehoud, mobiliseren, voedingstoestand  
 

• Na ontslag:  
- focus op herstelmogelijkheden 
- Wees bedacht op nieuwe somatische, mentale, cognitieve problemen 
- Zorgpad met 1e lijn of post sepsis poli voor de oudere patient 

 
 

Geen one-size-fits-all -> aanpassen aan individuele patient kenmerken 
 
 
 
 
 
 
 

Sepsis bij oudere patient -> focus op functiebehoud 
 

Presentator
Het antwoord is ja. Ten eerste realiseer je dat de ziekte presentatie atypisch kan zijn. De qSOFA is niet gevalideerd voor deze categorie patienten. Durf te overwegen bij zeer kwetsbare patient om niet te behandelen vlg de sepsis bundel maar  een gesprek te voeren over advanced care planning danwel te vragen of dit al eerder door de HA is gedaan . Neem deze mee in je beslissing om wel of niet te starten met behandelen. Leg de focus tijdens opname op zoveel mogelijk voorkomen van functieverlies dus mobiliseren, optimaliseer voedingstoestand, voorkom complicaties zoals val/overvulling/delierNa ontslag focus op herstelmogelijkheden, wees bedacht op nieuwe somatische maar ook mentale en cognitieve problemen. Vergeet niet de medicatie te reviewen en evalueer veel voorkomende behandelbare post-sepsis complicaties zoals infecites, hartfalen, nierfalen



“The good physician treats the disease; the great physician treats 
the patient who has the disease.” 

 
 

William Osler 
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