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Kenmerken EDS
1. Extreem agressief of gewelddadig 

2. Verdenking intoxicatie met stimulerende middelen 

3. Ongevoelig voor pijn

4. Versnelde ademhaling

5. Sterk transpireren

6. Erg onrustig (druk, gejaagd, geprikkeld, opgewonden)

7. Huid voelt warm aan

8. Volgt aanwijzingen politie niet op

9. Naakt of ongepast gekleed

10. Buitengewoon sterk (‘bovenmenselijke krachten’)

11. Wordt niet moe ondanks sterke inspanning

12. Vernield glas

13. Aangetrokken door fel licht/hard geluid 

14. Kermen (onverstaanbare, dierlijke geluiden)



De gemiddelde SEH OLVG patiënt



Complicaties drugs op SEH OLVG

� Per jaar ruim 1300 patiënten complicaties alcohol en of 

drugs (excl trauma) op SEH

� 406  druggebruik anders dan alcohol

� 590 gebruik alcohol alleen 

� 317 combinatie alcohol en druggebruik









Complicaties drugs op SEH OLVG

� Complicaties

� Tachypnoe 8% 105

� Verwardheid 20% 366

� Tachycardie 7% 91 2-4 patiënten p/dg

� Angst 18% 235 met symptomen 

� Ernstige onrust 4% 52 EDS

� Agressie 10% 131

� Hyperthermie 4% 52



Toch nooit diagnose EDS in ziekenhuis



EDS bestaat niet….in het ziekenhuis

� Overlap met vele andere aandoeningen

� Na wegnemen oorzaak herstel aandoening

� EDS maakt behandeling en onderzoek op SEH niet 

anders 

� Relatief weinig ernstige incidenten met dergelijke 

patiënten

� Geen “leuke” patiëntengroep 



Wat dan wel?

� paranoide schizofrenie

� angststoornissen

� psychoses

� manie

� actief delier

� hyperthermie na druggebruik

� status na insult (post-ictaal)

� frontaal syndroom

� …..

� hypoglycemie

� maligne neuroleptica syndroom

� serotonine syndroom

� anticholinerge toxidroom

� maligne katatonie

� maligne hyperthermie 

� thyreotoxicose

� onthouding middelen

� intoxicatie medicatie



Richtlijn voor niets?

� Feit dat meeste artsen in het ziekenhuis het geen 

EDS noemen, wil niet zeggen dat het niet bestaat

� Iedere arts met ervaring op gebied van drugs 

herkent EDS

� Consensus dat dit patiënten zijn (en niet in een  cel 
horen)

� Politie en ambulance herkennen en erkennen en 

verder behandelen in ziekenhuis



Raar?

� ACEP (Amerikaanse SEH artsen) in 2012 

erkenning na 35 jaar

� ook daar nog controversieel

� consensus dat vroegtijdige herkenning door 

ambulance en politie onnodig overlijden door 
EDS kan voorkomen



Aanpak op SEH OLVG

� ABC aanpak

� DEFG (Don’t Ever Forget Glucose)

� Verborgen trauma (capitis/ thorax): top-teen onderzoek

� Instinkers: 

� Hypoglycaemie

� Hyperthermie

� Hyponatriemie

� Ritmestoornissen



Aanpak op SEH OLVG

� Monitoring

� Temp regelmatig herhalen

� Indien niet beter na 30 min, herhalen onderzoek



Intubatie of niet?

� Experts zeggen: alle patiënten met een 

intoxicatie en EMV ≤ 8 intuberen

� Maar wat doen wij in OLVG?





Studie “to intubate or not”

� Totaal: 550 patienten

� 139 (25%) ernstige intoxicatie

� 37 GCS ≤ 8, 20 GCS = 3
� 22 (60%) GHB

� 3 (8%) geintubeerd

A. GHB (GCS = 3), reeds geintubeerd bij aankomst

B. GHB (GCS = 3), direct geintubeerd op SEH in kader
reanimatie

C. Heroine, cocaine and cannabis (GCS = 8), intubatie op SEH



Sedatie

� Bij voorkeur kortwerkend

� Bij voorkeur snelwerkend

� Liefst i.v., maar eventueel i.m.

� Midazolam: T max 2 min, T ½ 60 min (i.v.)

� Lorazepam: T max 10 min, T ½ 12 uur (i.v.)

� Diazepam: T max 15 min, T ½ 4 uur (i.v.)



Om te onthouden…

� EDS herkennen en erkennen met name buiten ziekenhuis

� In ziekenhuis bekend onder diverse andere namen       

(vergeef de artsen die EDS niet kennen)

� In ziekenhuis uitgebreide analyse van patiënt

� Sedatie met snel en kortwerkend middel zoals midazolam

� Close monitoring


