Factsheet

Opwindingsdelier
Informatie voor politie, beveiliging en hulpverlening

Het opwindingdelier is een ernstig en acuut gezondheidsprobleem, vaak gerelateerd
aan drugs. Omgaan met agressief gedrag is onderdeel van het professioneel handelen
van politie, veiligheidspersoneel en hulpverleners. Belangrijk voor die praktijk is
het onderscheid te kunnen maken tussen moedwillig agressief gedrag en agressief
gedrag ten gevolge van een zogenaamd opwindingsdelier. Opwindingsdelier
vraagt een medische specifieke aanpak, mede vanwege de kans op overlijden.
Samenwerking tussen de verschillende diensten als politie, veiligheidspersoneel en
hulpverleners is van groot belang. Dit factsheet beschrijft wat een opwindingsdelier
is, hoe het te herkennen is en wat het handelingsperspectief is. Het is geschreven
vanuit het perspectief van uitgaansgeweld, al komt het opwindingsdelier ook in
andere situaties voor.

Wat is het

Het opwindingsdelier is een ernstig en acuut gezondheidsprobleem dat zich uit in ongerichte
agressie. In de buitenlandse literatuur en in de Richtlijn Excited Delirium Syndroom van de GGD
Amsterdam [1-4] wordt het Excited Delirium, Excited Delirium Syndrome (EDS of ExDS) of
Agitated Delirium genoemd. Het wordt doorgaans beschreven als een verstoorde geestelijke
toestand, die gepaard gaat met een wisselend bewustzijnsniveau en hevige opwinding
(agitatie), vecht- of gewelddadig gedrag.

Hoe herken je een opwindingsdelier

De kenmerken van een opwindingsdelier worden weergegeven in de illustratie op de volgende
pagina. Het opwindingsdelier onderscheidt zich van andere vormen van agressie: de patiënt is
niet in staat adequaat te reageren op overmacht of fixatie – hij kan niet stoppen met ‘de ruimte
zoeken’, hetgeen als verzet kan worden opgevat. Vaak is er ook sprake van oververhitting: een
te hoog opgelopen lichaamstemperatuur.
Op de website educaregroningen.nl is een in scene gezet filmpje over opwindingsdelier te
downloaden. Het filmpje geeft een indruk van het toestandsbeeld. Het filmpje van Washingtons
Most Wanted geeft een indruk van adequate politiezorg.

Belangrijkste kenmerken van een opwindingsdelier

Contactloosheid

Agitatie (opwinding)

Overige kenmerken

Immense “bovennatuurlijke” kracht

Ongevoeligheid voor pijn, continue
activiteit, niet reageren op contact
of interventies, snelle ademhaling,
onvermoeibaarheid, naakt of
ongepast gekleed gaan, hevig
zweten, hete huid, aangetrokken
door glas/vernielen van glas [3].

Geen overgave bij fixatie overmacht

Wat is het risico:
patiënt kan overlijden

Hart en organen hebben flink te lijden onder
een opwindingsdelier, zeker wanneer de patiënt
in bedwang wordt gehouden. De patiënt kan
zich letterlijk dood vechten. Tegelijk vraagt het
ongecontroleerde agressief uitziende gedrag van
de patiënt om fixatie: de veiligheid van de patiënt,
omstanders en hulpverleners dienen beschermd te
worden. De kans op overlijden neemt af wanneer
het delier tijdig wordt herkend en er zodanig
gehandeld wordt dat het hart, de luchtwegen en de
ademhaling ontzien worden.

Wat te doen: herken het beeld
en beperk prikkels

Bij het omgaan met een opwindingsdelier is het
ingewikkeld om de juiste balans te vinden tussen
zorg voor de patiënt, de veiligheid voor de patiënt
en omgeving en de eigen veiligheid van politie
medewerkers. Voor de patiënt is het allerbelangrijkste om rustig te worden en zo min mogelijk verdere
prikkels te krijgen. Samenwerking tussen veiligheidsen medisch personeel is belangrijk [5].
• De belangrijkste component van actie is het
erkennen en herkennen van het beeld en dit te
onderscheiden van gerichte/bewuste agressie.
• De politie of beveiliging dient met spoed
ambulancezorg in te (laten) roepen en daarbij te
melden dat het gaat om een opwindingsdelier.
• In afwachting van de hulpdienst moet de patiënt
veilig gefixeerd worden: de luchtwegen en
ademhaling niet belemmeren en gecontroleerd

fixeren zodat het hart niet harder moet werken
dan nodig. Kies voor rugligging en fixeer
uitsluitend de ledematen. Breng indien mogelijk
de patiënt over naar een omgeving waar weinig
schade kan worden opgelopen of aangericht [5,
6, 7].
• Ambulancepersoneel kan de patiënt sederen
(met medicijnen kalmeren) en daarmee de
levensbedreigende situatie doorbreken. In
het Landelijk Protocol Ambulancezorg wordt
Midazolam voorgeschreven bij onrust indien
sprake is van Excited Delirium Syndrome.
• Na sedatie zorgen voor een zo veilig mogelijk
transport naar een ziekenhuis.
• Een patiënt met opwindingsdelier moet altijd door
een arts gezien worden omdat er schade aan
organen ontstaan kan zijn.
Samengevat geldt als algemene regel voor de
gezamenlijke actie van politie en medische zorg:
• Identificeer: Herken het beeld aan de hand van
de kenmerken
• Controleer: Zorg voor een veilige fixatie
• Sedeer: Ambulancedienst kan kalmerende
middelen toedienen
• Transporteer: Zorg voor veilig transport naar een
ziekenhuis

Wat is de oorzaak

Het opwindingsdelier ontstaat door overprikkeling
van de hersenen. De hersenen zenden stresssignalen
naar het hele lichaam. Daardoor gaat het hart sneller
werken, de bloedvaten vernauwen, de ademhaling

versnelt en de spierspanning neemt toe. Wanneer dit
lang aanhoudt, moet het hart veel te hard werken en
ontstaat door zuurstoftekort onherstelbare orgaanschade en schade aan het hart, soms met de dood tot
gevolg.
Drugs, zoals cocaïne (of de onthouding van drugs
bij problematisch middelengebruik) kunnen het
opwindingsdelier veroorzaken, maar ook medicatie
of lichamelijke ziekten bij mensen met een
psychiatrische stoornis.

Hoe vaak komt het voor

Uit grootschalig Canadees onderzoek bij de politie
[8], bleek dat in 1 op elke 6 agressiegevallen
sprake was van 3 of meer kenmerken van het
opwindingsdelier. Cijfers voor de Nederlandse
situatie zijn er niet [9]. Wel zijn er cijfers uit
onderzoek door EducareGroningen naar
gezondheidsverstoringen op dance-events in
Nederland. Tussen 1996 en 2011 bleken er
ongeveer 40 gevallen van opwindingsdelier te zijn
geregistreerd tijdens ongeveer 300 evenementen.
Het werkelijke aantal is waarschijnlijk hoger. Het is
aannemelijk dat er gevallen geweest zijn, die door
de evenementenbeveiliging/politie niet herkend zijn
als een medisch noodgeval, maar afgehandeld zijn
als agressie of een openbare orde probleem.

In welke context komt het
opwindingsdelier voor?

De kans met het opwindingsdelier in aanraking te
komen is het grootst
• op festivals en feesten waar stimulerende
middelen gebruikt worden.
• bij voetbalrellen - stimulerende middelen kunnen
worden gebruikt door voetbalhooligans om zich
op te laden bij rellen.
• bij uitgaansgeweld.
Bij meldingen door burgers zal vaak gerept worden
van excessief geweld en openbare orde problemen,
veroorzaakt door één individueel persoon.
Gevallen van opwindingsdelier kunnen zich in de
openbare ruimte buiten het uitgaansleven voordoen
ten gevolge van psychiatrische problematiek of bij
arrestanten in de politiecel die opgepakt zijn wegens

overlast (denk aan geweld, uitgaansoverlast etc) of
bij verslaafde arrestanten.

Wat niet te doen

Door de ongeremde agressie en het feit dat de
patiënt op geen enkele corrigerende interventie
reageert, is het moeilijk zelf rustig te blijven en de
zelfbeheersing te behouden. Toch is het belangrijk
zichzelf in de hand te houden. Ongecontroleerd
fysiek tegengeweld helpt niet en brengt de patiënt
in gevaar: de patiënt kan niet stoppen met strijden
tegen de fixatie en het hart dat door het delier al
overbelast is, zal bezwijken.
Ook moeten de luchtwegen en/of de ademhaling
niet belemmerd worden; vermijd druk op mond,
neus, hals en borst.
Let op: Vanwege deze mentale toestand zullen
patiënten met een opwindingsdelier niet (adequaat)
reageren op pepperspray of stroomstootwapens!

Wat zijn risico’s voor omstanders en
hulpverleners

Door de heftige en moeilijk te controleren agressie
liggen verschillende risico’s en de kans op escalatie
van geweld op de loer:
• naar de aard van de situatie is het moeilijk om
zelf rustig te blijven.
• vrienden of andere bezorgde omstanders willen
waarschijnlijk helpen; wanneer zij onder druk
van de situatie door politie of security agressief
worden bejegend wordt het probleem alleen
maar groter.
• omstanders worden aangetrokken door de onrust
en willen de politie helpen door de ‘raddraaier’
flink aan te pakken.
• omstanders kunnen door de ongerichte agressie
letterlijk geraakt worden en daar agressief op
reageren of gewond raken.
• patiënt kan onbedoeld bezittingen vernielen waar
omstanders op kunnen reageren.
Een extra complicatie ontstaat wanneer omstanders
onder invloed zijn van alcohol en/of drugs. Zij
beoordelen gezichtsuitdrukkingen en aanwijzingen
van autoriteiten vaak verkeerd en reageren
ongeremder dan normaal.

Casus: opwindingsdelier op groot dance event

De EHBO op een groot dancefeest krijgt een melding over een erg onrustige 28-jarige man die
stimulerende middelen heeft gebruikt. Bij aankomst treffen de EHBO-medewerkers een halfnaakte
hevig geagiteerde man aan, die zich niet door een groot aantal beveiligers laat overmeesteren. Hij
is extreem beweeglijk, slaakt onduidelijke kreten en spuugt. Met moeite en overmacht wordt hij
verplaatst naar de EHBO-post. De behandelaar dient een sederend middel toe en de man wordt per
ambulance naar de SEH van het dichtstbijzijnde ziekenhuis vervoerd.
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