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Acute encefalopathie is een snel ontwikkelend (zeer regelmatig in uren 
tot enkele dagen) pathobiologisch proces (ziekte) in het brein. Acute 
encefalopathie uit zich in veel gevallen als delirium waarbij de diagnose 
gesteld wordt met behulp van EEG (Electro-encefalografie)1,2. Delirium 
wordt op basis van klinische kenmerken gediagnosticeerd. Beide diag-
noses worden gekenmerkt door een onderliggende oorzaak. Uit onder-
zoek blijkt dat slechts 12% tot 35% van de delirante patiënten wordt 
herkend met de huidige screeningsinstrumenten3.

Acute encefalopathie 
en delirium

Polymorfe Deltagolven

DeltaScan is een objectief medisch hulpmid-
del waarmee de conditie van de hersenen 

beoordeeld kan worden. De DeltaScan 
Monitor is CE gecertificeerd onder de 

EU-MDR en werkt op basis van een 
1-kanaals EEG-signaal.

Direct na de meting, die slechts enkele minuten duurt, is de DeltaScan Score 
zichtbaar op een schaal van 1 tot 5, waarbij een 1 “zeer onwaarschijnlijk acute 
encefalopathie/delirium” en 5 “zeer waarschijnlijk acute encefalopathie/delirium” 
betekent. Zowel acute encefalopathie als delirium worden gekenmerkt door sterke 
en sterk vertraagde golven in een EEG2,4,5,6. Deze golven worden polymorfe delta-
golven genoemd en zijn een bewezen biomarker voor zowel acute encefalopathie 
als delirium2,5,7. 

Polymorfe deltagolven zijn bij een gezond en wakker persoon niet aanwezig. 
In afbeelding 1 staan de DeltaScan Scores met corresponderende EEG’s weer-
gegeven, waarbij duidelijk een verschil zichtbaar is tussen DeltaScan Score 1 en 
DeltaScan Score 5.
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Door de inzet van DeltaScan kan acute encefalopathie en delirium 
vaker (>85% nauwkeurigheid) en eerder (gemiddeld 1 tot 1,5 dag) 
worden opgespoord in vergelijking met de huidige praktijk waarin 
reguliere vragenlijsten worden gebruikt8.

DeltaScan ondersteunt op de volgende manieren bij de klinisch besluitvorming:
• Inzicht in de mate van ziekte van de patiënt op basis van aanwezigheid/
 afwezigheid van polymorfe deltagolven in het EEG (breinstatus) en het 
 daarop afstemmen van het behandelplan.
• Eerder de onderliggende oorzaak van acute encefalopathie/delirium 
 vaststellen en zo bijvoorbeeld postoperatieve complicaties eerder opsporen.
• Het monitoren van het effect van behandeling van de onderliggende 
 oorzaak en van (non) farmacologische interventies.
• Heroverwegen van het behandelplan bij aanhoudende acute encefalopathie/
 delirium om zoveel als mogelijk blijvende cognitieve restschade te 
 voorkomen.

Door de implementatie van DeltaScan en een klinisch protocol voor de opvolging 
van metingen kan mogelijkerwijs verkorting van ligduur gerealiseerd worden en 
cognitieve schade en verslechtering van het dagelijks functioneren bij de patiënt 
voorkomen worden.
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