Richtlijn Excited Delirium Syndroom
Samenvatting Meldkamer
Wat is EDS?
EDS (‘excited delirium syndroom’) kan leiden tot een plotselinge dood. Personen
met EDS zijn extreem opgewonden, agressief en niet voor rede vatbaar. Bij EDS
loopt de hartfrequentie en de lichaamstemperatuur enorm op. Door een langdurige
vechtpartij met de politie (meer dan 5 minuten) neemt de opwinding nog meer toe
en wordt het hart extreem belast. De persoon kan zich letterlijk doodvechten. Ook
als de persoon na een vechtpartij rustig wordt, is het gevaar niet geweken.

Wat kan EDS veroorzaken?
EDS kan optreden als gevolg van een intoxicatie met stimulerende middelen (bv
cocaïne , amfetamine). De meeste EDS gevallen staan in verband met het gebruik
van cocaïne. Het kan ook optreden bij psychiatrische patiënten (staken
medicatie/foute medicatie/onderbehandeling).

Hoe kan men EDS herkennen?
Personen met EDS vertonen de volgende kenmerken.
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Is extreem agressief of gewelddadig
Wordt verdacht van intoxicatie met stimulerende middelen
(verwijde pupillen)
Is ongevoelig voor pijn
Haalt versneld adem
Transpireert sterk
Is erg onrustig (druk, gejaagd, geprikkeld, opgewonden)
Huid voelt warm aan
Volgt aanwijzingen politie niet op
Is naakt of te dun gekleed
Is buitengewoon sterk (‘bovenmenselijke krachten’)
Wordt niet moe ondanks sterke inspanning
Vernielt glas
Wordt aangetrokken door fel licht/hard geluid
Kermt (onverstaanbare, dierlijke geluiden)

Deze kenmerken zijn niet altijd tegelijk aanwezig. Hoe meer kenmerken, hoe sterker
het vermoeden dat het hierbij om EDS gaat.

Uitvraagprotocol bij agressieve/verwarde personen:
1. Hoe gedraagt de persoon zich? (extreem agressief, bizar gedrag,
schreeuwen/kermen, wild, niet voor rede vatbaar, blijft doorvechten,
ongevoelig voor pijn)
2. Sinds wanneer gedraagt de persoon zich zo? (‘plotseling door het lint’)
3. Is er sprake van intoxicatie met cocaïne of ander stimulerend middel
(verwijde pupillen)?
4. Heeft de persoon een psychiatrisch verleden?
5. Zijn er tekenen van oververhitting? (geheel of gedeeltelijk ontkleed, voelt
gloeiend heet)

Wat doen bij verdenking van EDS?
Bij een verdenking van EDS kan de meldkamer besluiten niet één, maar twee politie
units te sturen en tevens een ambulance te waarschuwen.

De richtlijn Excited Delirium Syndroom bevat aanbevelingen voor verschillende professionals met
betrekking tot de omgang en de behandeling van personen met verschijnselen van EDS. De
complete richtlijn is beschikbaar op de website van GGD Amsterdam
www.ggd.amsterdam.nl/rapporten.

