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10.1 Summary 

 

This thesis has one focus: research on pediatric delirium (PD) in relation to two 

themes, namely 1) daily child psychiatric case work at the PICU (pediatric intensive 

care unit), considered in 2) the historical context of ideas and related concepts and 

facts. 

 

Chapter 1 presents the definition of ‘delirium’, along with the problems and the risks 

with adults and the elderly. It gives a concise review of the essential ideas and 

publications, which is also founded on a PubMed search. Next, the state of affairs 

regarding PD is given. Then the developments regarding the history of the Dutch 

delirium research are described, as are those regarding two other traditions. 

The chapter closes with the thesis outline, which is a summation of the main 

research questions: does PD really happen, and how can we conceptualize this in a 

critically ill child at the PICU? And how can we make the proper diagnosis? Are there 

basic epidemiological facts to guide us, and what are decision rules to help us in 

these matters? Are there relations with catatonia, and what are the preliminary 

findings of the cumulative incidence? What are its presentations at the PICU, which 

are the main clinical correlates and what is the treatment response in an open and 

uncontrolled design? Can PD be predicted by means of PIM and PRISM II scores, 

and by using these to construct ROC (Receiver Operator Characteristic) curves and 

to calculate the AUCs (Area Under the Curve), can the PPVs and NPVs (Positive, 

respectively, Negative Predictive Values) and the odds ratios be calculated? What 

are the DRS (Delirium Rating Scale) scores across the full age span in critical and/or 

terminal illness, and what are the differences between these scores in children, 

adults and the elderly? 

 

These questions are examined in Chapters 2–7. Chapter 8 presents and discusses 

some general aspects of the study as well as the main research answers. Chapter 9 

presents the future research questions and the quality of care improvement. Chapter 

10 comprises the abstracts, the acknowledgements and the author’s CV. 
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Chapter 2 is an introduction to pediatric child psychiatry, with a case example from 

everyday practice at the PICU, and it shows in a n=1 observation the profitable use of 

a common sense approach. 

 

Chapter 3 presents two small children, age < 4 years, with two very different but 

illustrative presentations of PD at the PICU, and discusses several important aspects 

regarding diagnosis and treatment. 

 

Chapter 4 has pediatric catatonia as its focus. It discusses the relations between 

autism and catatonia, and between catatonia and delirium. To do so, two impressive 

cases are presented, as are the results of a focused search in textbooks, the 

literature and PubMed; in addition, the pioneering and classifying publications of Karl 

Leonhard, Max Fink and Michael Alan Taylor are discussed. 

 

Chapter 5 presents extensively our multidisciplinary experiences at the PICU with 40 

cases of PD during a 4-year period, especially regarding the phenomenology, clinical 

correlates and the treatment response. 

 

Chapter 6 presents a possible way of predicting PD by means of PIM (Pediatric Index 

of Mortality) and PRISM II (Pediatric Risk of Mortality) scores in constructing ROC 

(Receiver Operator Characteristic) curves and calculating the AUCs (Area Under the 

Curve) in relation to the occurrence of PD. Next, the PPVs and NPVs (Positive, 

respectively, Negative, Predictive Values) as well as the odds ratios for PD, at the 

maximum sum of sensitivity and specificity, are calculated, and the accompanying 

PIM and PRISM II scores are assessed. 

 

Chapter 7 gives a comparison of delirium symptomatology, expressed in DRS 

(Delirium Rating Scale) scores, across the age span: children, adults and the elderly 

with critical or severe illness. Two databases were used: one on children with PD 

from the PICU in Maastricht, the Netherlands, and the other on adults and the elderly 

from a hospice in Limerick, Ireland. 

 

Chapter 8 presents a consideration regarding general aspects of the study, such as 

multidisciplinary teamwork, the title and the subtitle, the design, ethics and 
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limitations. It also presents and discusses extensively the research findings and 

results, and answers the research questions presented in the Introduction. With all its 

limitations – an open and uncontrolled design, and the involvement of just one child 

psychiatrist – we can nevertheless state that PD does happen at the PICU, and in 

four, sometimes fluctuating presentations, namely hyperactive, hypoactive, 

subsyndromal and with a gamut of other neuropsychiatric signs and symptoms. 

There is a conceptual and clinical relation between catatonia and delirium, in both the 

major motor presentations with too much or too little motor activity. The guiding basic 

facts from epidemiology are: children react with delirium easily; the more severe the 

critical illness in adults and elderly, the higher the rate of delirium; just 10% of all 

adult patients with delirium receive a psychiatric consultation; and delirium is a 

serious and dangerous disorder in many ways. This forced us, in analogy with adults 

and the elderly, to place PD at the forefront of the differential diagnosis as an 

explanation for incomprehensible emotional and/or behaviour problems at the PICU. 

Of course, this happened only after a thorough ruling out of pain, general discomfort 

due to, for example, inappropriate ventilation settings or anuria, and withdrawal. 

Major decision rules were Occam’s razor and the exclusion principle; reinforcers 

were the ex juvantibus principle and ‘Truth is all that works’. Risk factors are the 

degree of severity of the critical illness and the need for mechanical ventilation. The 

first, preliminary, and with age increasing cumulative incidence is: 3% in age class 0-

2 years, up to 19% in the age class 16 - 18 years. The response to medication with 

haloperidol IV or risperidone PO is good; and there were two cases of extra 

pyramidal side effects which responded swiftly with biperidene IV. The predictive 

values of the PIM and the PRISM II are fair, with AUCs of 0.70 and 0.73; and with 

PPVs and NPVs of 7-10% and of 99%. The odds ratios at the best cut-off points are 

9 and 19, which are high, and the accompanying PIM and PRISM scores are then 

1.8 and 2.9. DRS scores in critically ill children at a PICU are much more pronounced 

than the DRS scores in adults and the elderly with a terminal illness in a hospice 

setting. There are relatively many missing scores due to a mismatch between the 

DRS on the one hand, and the limitations of very young critically ill children in a PICU 

context on the other hand. 

 

Chapter 9 discusses the question: ‘What more can be said about pediatric delirium?’ 

and presents the future research questions and a research outline. It also presents 
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an observation regarding the quality of care improvement. This is followed by the 

announcement of the creation of a first Dutch PD guideline and protocol. The chapter 

ends with an invitation. 

 

Chapter 10 comprises the abstracts in English and in Dutch, acknowledgements, 

publications, poster presentations and the author’s CV. 
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10.2  Samenvatting 

 

Dit proefschrift heeft een focus: wetenschappelijk onderzoek naar het pediatrisch 

delier, gerelateerd aan twee thema’s: 1) het dagelijks kinderpsychiatrische werk op 

de PICU (Pediatrische Intensive Care Unit), en beschouwd in 2) de context van de 

ideeëngeschiedenis van het (P)D (pediatrisch delier), en aanverwante concepten en 

feiten. 

 

Hoofdstuk 1) de Introductie geeft de definiëring van het delier, en beschrijft de 

problemen en de risico’s bij volwassenen en bejaarden. Het geeft een kort overzicht 

van de belangrijkste ideeën en publicaties, mede onderbouwd door een PubMed 

search. Daarna wordt een stand van zaken gegeven m.b.t. het delier bij kinderen en 

jeugdigen, ook op grond van de belangrijkste ideeën en publicaties, opnieuw ook 

ondersteund door een PubMed search. Vervolgens worden de ontwikkelingen in 

Nederland kort geschetst, als ook twee andere tradities.  

 

Het sluit af met een blauwdruk schets van de opbouw van het proefschrift d.m.v. een 

opsomming van de belangrijkste onderzoeksvragen: komt het PD voor, en hoe dit te 

conceptualiseren bij kleine kinderen en te diagnosticeren in een PICU context, zijn er 

richtinggevende epidemiologische feiten en zijn er besliskundige regels die 

behulpzaam hierbij kunnen zijn? Zijn er relaties met catatonie; wat zijn de eerste en 

voorlopige cijfers omtrent de cumulative incidentie; hoe presenteert het PD zich op 

de PICU, en met welke klinische correlaties; hoe zijn de behandelresultaten in een 

eerste open en ongecontroleerde opzet? Kan het PD voorspeld worden aan de hand 

van een mogelijke relatie tussen mortaliteitsrisico-inschatting m.b.v. PIM en PRISM 

scores en de daarbij horende ROC curves, en hoe is de klinische presentatie, 

uitgedrukt in DRS scores, tussen kinderen, volwassenen en bejaarden ?  

 

Deze vragen worden onderzocht in de hoofdstukken 2 t/m 7; hoofdstuk 8 geeft in een 

algemene discussie de relevante antwoorden en een beschouwing hieromtrent; 

hoofdstuk 9 is de afsluitende epiloog die ook toekomstige vragen en de kwaliteit van 

zorg aan de orde stelt; en het afsluitend hoofdstuk 10) geeft de samenvatting in het 

Engels en het Nederlands, het c.v. en het dankwoord. 
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Hoofdstuk 2) beschrijft ter introductie van de pediatrische kinderpsychiatrie een 

vraagstuk uit de dagelijkse praktijk van de PICU, en laat in een n=1 opstelling zien 

wat de toegevoegde waarde kan zijn van het gebruik van common sense, ofwel ons 

“boerenverstand”. 

 

Hoofdstuk 3) presenteert twee kleine kinderen < 4 jaar, met twee heel verschillende 

en illustratieve klinische verschijningsvormen van het PD op de PICU; en het 

bespreekt belangrijke diagnostische en behandelvraagstukken. 

 

Hoofdstuk 4) heeft als focus de pediatrische catatonie. Het bespreekt de relaties 

tussen: autisme, catatonie en het delier. Dit gebeurt aan de hand van twee 

indrukwekkende casussen, gecombineerd met de bespreking van de resultaten van 

een literatuuronderzoek m.b.v. de belangrijkste tekstboeken en publicaties 

hieromtrent, alsmede een gericht PubMed onderzoek, en aldus wordt ook het 

baanbrekend en ordenend werk van Karl Leonhard, Max Fink en Michael Alan Taylor 

aan de orde gesteld. 

 

Hoofdstuk 5) beschrijft uitvoerig onze multidisciplinaire ervaringen op de PICU 

gedurende een periode van 4 jaar omtrent 40 kinderen met een PD rond de 

phenomenologie, klinische correlaties, en behandelrespons, in een open en 

ongecontroleerde setting. 

 

Hoofdstuk 6) beschrijft een mogelijke wijze van het voorspellen van het PD d.m.v. 

van het toepassen van de PIM (Pediatrische Index Mortaliteit) en de PRISM II 

(Pediatrische Risico Mortalitieit II) – scores ten behoeven van het construeren van 

ROC (Receiver Operator Characteristic) curves, en de daarbij behorende AUC (Area 

Under Curve) te berekenen, in relatie tot het optreden van PD. Deze informatie wordt 

tevens gebruikt om Postief - en Negatief Voorspellende Waarden (PPV en NPV) te 

bepalen, alsmede ook om de Odd’s Ratio’s voor PD - bij de beste som van 

sensitiviteit en specificiteit - te bepalen en om zo ook de daarbij behorende PIM en 

PRISM II scores vast te kunnen stellen.  

 

Hoofdstuk 7) vergelijkt de DRS (Delirium Rating Scores) over de gehele 

leeftijdspanne van kinderen, volwassenen en bejaarden, die allen ernstig ziek zijn. 
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Dit gebeurt aan de hand van twee databases: de ene betreft Nederlandse kinderen 

van onze PICU met een delier, en de andere is een groep van Ierse volwassenen en 

bejaarden met een terminale aandoening in een hospice met een delier. 

 

Hoofdstuk 8) is de Algemene discussie en staat stil bij relevante aspecten van het 

proefschrift zoals: multidisciplinair werken, de titel en subtitel, de onderzoeksopzet, 

het ethische aspect alsmede de beperkingen. Daarnaast bespreekt het uitvoerig alle 

onderzoeksbevindingen en -resultaten, en beantwoordt het expliciet alle 

onderzoeksvragen. Met alle beperkingen van dien, te weten een open en 

ongecontroleerde studie-opzet, en het feit dat er hoofdzakelijk slechts een 

kinderpsychiater bij het onderzoek betrokken was, kan er gesteld worden dat: het PD 

inderdaad voorkomt op de PICU, in 4 - vaak in elkaar overgaande - presentaties: 

hyperactief, hypo-actief, subsyndromaal en met een scala aan neuropsychiatrische 

andere symptomen die zelfs kunnen domineren. Op grond van het literatuur-

onderzoek, en ook eigen klinische ervaringen, kan er gesteld worden dat er zeker 

een positieve relatie is tussen catatonie en het delier; rond beide motore presentaties 

– met zowel te veel, als te weinig motoriek - is er veel overlap.  

Richtinggevende epidemiologische basale feiten zijn: kinderen worden erg 

gemakkelijk delirant; het delier komt des te meer voor naarmate volwassenen en 

bejaarden ernstiger ziek zijn, en het gegeven dat maar 10% van alle volwassen 

delirante patienten een psychiatrisch consult krijgt. In combinatie met het feit dat het 

delier in velerlei opzichten een ernstige aandoening is resulteerde er in dat wij – ook 

in analogie met bovenstaande bij volwassenen en bejaarden - het PD op de eerste 

plaats (moesten) zetten van de differentiaal diagnose van: emotionele- en 

gedragsproblemen bij ernstig zieke kinderen op de PICU. Dit overigens pas wel na 

expliciete uitsluiting ook van belangrijke andere klinische problemen zoals: pijn, 

algemeen dyscomfort t.g.v, bijv. beademing en onttrekking. Als belangrijke 

besliskundige regels gebruikten wij: Occam’s razor en het uitsluitingsprincipe. 

Reinforcers zijn: 1) het diagnosis ex juvantibus principe en 2) “Waarheid is al 

datgene dat werkzaam is”. Risicofactoren zijn: de mate van ernstig ziek zijn, alsmede 

een beademingsbehoefte. Er is een eerste voorlopige, en met de leeftijd stijgende 

cumulatieve incidentie van 3% in de laagste leeftijdsklasse van 0 - 2 jaar, oplopend 

naar 19% in de hoogste klasse: 16 – 18 jaar. De medicamenteuze behandelrespons 

op haloperidol i.v. of risperidon p.o. is goed; en in twee gevallen van extra-
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pyramidale bijwerkingen werkte biperideen i.v. snel therapeutisch. De voorspellende 

waarden van de PIM en PRISM II zijn redelijk, met respectievelijke AUC’s van 0,70 

en 0,73; en met PPV’s van slechts 7 - 10 %, maar met NPV’s van rond de 99%. De 

odds ratios bij de beste cut-off points van de ROC curve zijn respectievelijk 9 en 19, 

wat erg hoog is; en de daarbij behorende PIM en PRISM II scores bedragen: 1,8 en 

2,9. De DRS scores bij kinderen zijn in het algemeen veel hoger en uitgesprokener 

dan bij volwassenen en bejaarden, behalve m.b.t. slaap-waak-ritmeverstoringen en 

dagdagelijkse variabiliteit van de symptomen. Er zijn relatief veel missing scores, dit 

komt door de gedeeltelijke “mismatch” tussen een deel van de DRS items enerzijds, 

en de “beperkingen“ van jonge kinderen in een PICU setting anderzijds. 

 

Hoofdstuk 9) is de Epiloog, en bespreekt dat wat het PD allemaal nog meer kan zijn, 

alsmede de toekomstige onderzoeksvragen, en een opzet tot een beantwoording 

daarvan. Het sluit af met o.a. een opmerking omtrent de kwaliteit van zorg die 

verbeterd is als een direct uitvloeisel van dit onderzoek, en het kondigt de opzet aan 

tot een landelijk gedragen PD richtlijn en een PD protocol, en het sluit af met een 

uitnodiging. 

 

Hoofdstuk 10) betreft de samenvattingen in het Engels en Nederlands, het 

dankwoord, de vermelding van overige publicaties, posterpresentaties, en het c.v.  
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