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Terugblik afgelopen periode:
Beste collega’s,
Vanaf maart 2012 zijn we bezig met de studie naar de
implementatie van NVIC richtlijn “Delirium op de
intensive care”.
Hiervoor hebben we eerst in zes deelnemende
ziekenhuizen naar de praktijk van delirium
management en incidentie van delirium gekeken en
gezien dat er ruimte is voor verbetering als het gaat
om het totale management van delirium (d.w.z.
screening, management, preventie en kennis) op de
IC.
Planning komende periode
Om delirium op de IC in de toekomst beter te kunnen
aanpakken hebben we een implementatieplan
uitgewerkt en deze aan de ZonMW (subsidie
verstrekker) voorgelegd. Het plan is goedgekeurd op
basis van de gevonden resultaten in de voormetingen
en beloond met het budget voor de komende 20
maanden om de veranderingen op jullie IC afdelingen
op dit gebied door te kunnen voeren. Om dit te
kunnen realiseren worden er per ziekenhuis “Expert
teams” samengesteld die de implementatie in
komende periode zullen gaan helpen begeleiden.
Eerst zullen we de komende paar maanden aandacht
geven aan het goed leren toepassen van delirium
meetinstrumenten en vervolgens gaan we meer
aandacht geven aan behandeling en preventie van
IC-delirium. We zullen dus gefaseerd aan de slag
gaan om delirium zorg op de IC te verbeteren en
daarbij is de inzet van jullie heel belangrijk om dit tot
een succes te brengen.
Educatie delirium
Informatie over delirium is op een speciaal hiervoor
ontworpen website te vinden. We hebben getracht om
zoveel mogelijk informatie middels korte
videopresentaties en instructiefilmpjes aan te bieden.
De bedoeling voor de komende periode, vanaf juli tot

september, is dat iedereen geschoold wordt in het
onderdeel delirium screening. Om dit te realiseren
hebben we het onderwijs m.b.t. screening in drie
onderdelen opgeknipt:
1. Zelfstudie via de website
2. Oefening door middel van casuïstiek begeleid
door leden van het delirium expert team
3. Het toepassen van het delirium
meetinstrument aan bed.
Jullie worden binnenkort (of zijn al) ingedeeld voor het
onderdeel nummer 2. De lokale expert teams per
centrum zullen dit in goede banen gaan leiden.
Hiervoor graag de website goed doornemen, vooral
op het onderdeel screening. Verdere uitleg hierover is
onder het kopje Delirium Screening op de website
opgenomen. Link naar de website:

http://intensivecare.me/ of direct via
http://intensivecare.me/delier/
In het Albert Schweitzer Ziekenhuis, IJsselland
ziekenhuis en het Maasstad ziekenhuis zal de
CAM-ICU worden ingevoerd als delirium screenings
instrument, en in het Ikazia ziekenhuis, Sint
Fransiscus Gasthuis en het Erasmus MC wordt dat
de Delirium Checklist (Intensive Care Delirium
Screening Checklist, ICDSC).
Overige onderdelen van de website zoals “Delirium
Behandeling” en “Delirium Preventie” worden na
september van inhoud voorzien.
Hierbij het verzoek om alle onderdelen van de website
goed door te nemen voor de aanvang van onderdeel
2 (oefening door middel van casuïstiek) en de tijd die
hiervoor nodig is te noteren en dit bij aanvang van
onderdeel 2 door te geven (aan de leden van het
delirium expert team).
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