Meningitis & sepsis
Het leven erna

#wereldmeningitisdag #hetzaljemaargebeuren
#worldmeningitisday #aftermeningitis
Meningitis & sepsis: de gevolgen zijn vaak levenslang, voor de patiënt èn zijn naasten.

Restverschijnselen

Razendsnel

Minimaal 1 op de 5 personen houdt blijvende
klachten over na meningitis en/of sepsis.

Meningitis en sepsis horen bij de snelst
verlopende infectieziektes die er bestaan.
Binnen enkele uren is een gezond persoon
letterlijk doodziek.

Snelle diagnose
Zelfs bij een snelle diagnose, overlijdt tot ongeveer
10-20% van de patiënten bij meningokokkenziekte.

Meningitis/sepsis treft meer dan een persoon
“Een leven zonder onze dochter. Hoe moet ik het omschrijven? Het voelt als een amputatie. Ik mis haar zo
verschrikkelijk. Wij zien het als onze missie om mensen te informeren over de symptomen van hersenvliesontsteking. Artsen moeten afgaan op de intuïtie van de moeder. Dat is de beste raadgever. Als ik al één leven red met
mijn missie, dan ben ik dankbaar.” Meggy verloor haar dochter Sammie (20,5 maanden) in 2018 aan meningokokken B.

De impact van meningitis/sepsis op de patiënt is vaak groot. Men spreekt wel van ‘een leven
voor en een leven na de ziekte’ of mijn 2.0 leven. Ook voor de naasten is de impact groot. Uit
Engels onderzoek blijkt dat:
58% van de ouders vrij neemt
het risico op depressie/angststoor40% van de verzorgende
van werk om voor hun kind met nissen 2.3 keer hoger is bij familie
naasten aangeeft
niet aangeboren hersenletsel
van meningitis/sepsis overlevenden meer ziek te zijn dan de
te kunnen zorgen
met restverschijnselen.
gemiddelde bevolking.

Meningitis en sepsis komen alleenstaand of in combinatie voor
Meest voorkomende restverschijnselen zijn
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Visus(zicht)problemen
Evenwichtsklachten | Epilepsie
Concentratie (en/of leer-)problemen
Geheugen- en/of gedragsproblemen
Motorische klachten (grove en/of fijne motoriek)
Overgevoeligheid voor licht en/of geluid | overprikkeld
Verminderde spierkracht | Spasticiteit
Geestelijke achterstand | Niet aangeboren hersenletsel
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Littekenvorming
epsi
Bloeduitstortingen
Vaatwandontsteking
Groeistoornissen (aantasting groeischijven)
Pijnlijke en stijve gewrichten
Achterstand in ontwikkeling
Uitval of beschadigingen van organen (bv nieren)

Meer informatie: www.meningitis-stichting.nl
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