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Uw brief
Bijlage(n)

Geachte mevrouw N.,
Op 23 januari 2018 heeft u een petitie aan de Tweede Kamer aangeboden om
aandacht te vragen voor sepsis. Sindsdien hebben wij een aantal gesprekken
gevoerd en uitgewisseld wat de rol van VWS zou kunnen zijn bij het verbeteren
van de vroegsignalering van sepsis en wat de rol is van andere betrokkenen.
Tijdens deze overleggen hebben wij geconstateerd dat VWS enkele activiteiten
kan ondersteunen waarvoor u subsidie aan kunt vragen.

Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de
datum en het kenmerk van
deze brief.

Multidisciplinaire richtlijn
Tijdens genoemde gesprekken heeft u onder andere ondersteuning gevraagd bij
het ontwikkelen van een multidisciplinaire sepsis-richtlijn. Wij stellen voor dat u
het huidige voorstel voor herziening/ontwikkeling van de richtlijn sepsis uitbreidt
met o.a. huisartsen en nazorg en hiervoor een subsidie aanvraagt bij VWS via het
subsidieportaal.1 Deze zal dan door VWS inhoudelijk en financieel worden
beoordeeld. Ik bespreek graag van tevoren een concept. Van belang is dat het
voorstel aan de subsidievoorwaarde, inclusief een staatssteuntoets, voldoet.
Invitational Conference
Daarnaast is er gesproken over het organiseren van een zogeheten Invitational
Conference om de verschillende beroepsgroepen rond dit thema bij elkaar te
krijgen. We stellen voor dat u deze bijeenkomst bij VWS organiseert, waarbij VWS
zorgt voor de zaal, catering, en openingsspreker. Ik vraag u om de rest van de
organisatie op u te nemen, zoals bijvoorbeeld het opzetten van een programma,
het regelen van gastsprekers, het maken van een communicatie plan, de
aankleding en dergelijken.
Het doel van de conferentie moet in onze ogen zijn het creëren van draagvlak in
het veld voor een gezamenlijke aanpak van sepsis, en overeenstemming over de
te bereiken doelstellingen in uw voorstel voor een nationaal actieplan sepsis.
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https://www.dus-i.nl/kaderregelingen/aanvragen-vws
Pagina 1 van 2

Eventuele projectondersteuning
Op voorwaarde dat uit de conferentie blijkt dat er voldoende draagvlak is voor het
gezamenlijk bereiken van doelen in het nationaal actieplan sepsis, vraagt u om
mogelijke projectondersteuning om een samenwerkingsverband rondom het nationaal actieplan sepsis te starten en de rollen te verdelen onder betrokken beroepsgroepen en de patiëntenorganisatie IC Connect. Hiervoor kunt u ook een
subsidieaanvraag indienen via het subsidieportaal. Ook hier geldt dat het van belang is te voldoen aan de subsidievoorwaarden, inclusief de staatssteuntoets.
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Hoogachtend,
de minister voor Medische Zorg
en Sport,

Bruno Bruins
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