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Delier 
 

 
 
Het delier (met name de hypoactieve vormen) wordt vaak niet onderkend. Op basis 
van onderzoek wordt geschat dat 22-50% van de gevallen van delier bij opgenomen 
patiënten niet herkend wordt.   
 
Klik op onderstaande link voor het filmpje.  
https://www.youtube.com/watch?v=HyXuYjdMxoc 
 
en de DOS-schaal 
De DOS-schaal (Delirium Observatie Screening) is een hulpmiddel om te bepalen 
of er sprake is van een delier.  

De schaal bestaat uit dertien vragen waarop gescoord wordt met een ja (1 punt) of 
nee (0 punten), tenzij anders aangegeven wordt. De observatie wordt driemaal per 
dag (bijvoorbeeld tijdens drie diensten) uitgevoerd om te kunnen vaststellen of er 
symptomen van een delier bestaan. Score van 3 of meer: waarschijnlijk een delier, 
score van minder dan 3 geen delier. 

Download hier de DOS schaal  
 

Voorbereiding op de les en/of het maken van de opdrachten  
 Bekijk het filmpje Een delier in de palliatieve fase (zie de link of plaatje 

hierboven).  
 Bekijk de DOS-schaal.  
 Bekijk samenvattingskaarten van de digitale signaleringsset en/of methodiek 

besluitvorming. 
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Noteer hieronder je vragen en/of onduidelijkheden en neem ze mee naar de les. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verwerkingsopdrachten 
 
Opdracht 1 
Neem de casus van mevrouw ….. of meneer ……. of neem een eigen casus uit de 
praktijk.  
Maak een op basis van de stappen uit de signaleringsset of de methodiek 
besluitvorming een verslag die ons meeneemt van signalering tot en met de 
interventie(s). Maak gebruik van de DOS-schaal. Werk dit plan zo compleet 
mogelijk uit.  
 
en/of  
 

Opdracht 2 
De naasten van de casus van mevrouw …. of meneer ……. of een casus uit de eigen 
praktijk maken zich erg ongerust over de gedragingen van hun vader/moeder. Ze 
begrijpen er niets van. Wat mankeert hun vader en moeder, wat doet de zorg 
hieraan en wat kunnen zij doen om te helpen? 
 
Maak een (geluids-)opname van jezelf waarin je deze familie te woord staat. Wat 
zeg je tegen hen?  
Probeer daarin alle aspecten mee te nemen die van belang kunnen zijn voor de 
familie.  
Laat in jouw verhaal ook de DOS-schaal terugkomen.  
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Voor inspirerende onderwijsmaterialen en leerdoelen zie link 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bekijk hier de leerdoelen  


