Camerabewaking bij een
delier
(ter voorkoming van vallen)
Patiëntenvoorlichting

Informatie over camerabewaking bij een delier en ter
voorkoming van vallen.
Deze informatie is voor familie en naasten.
Een delier is acute/tijdelijke verwardheid. Tijdens een ziekenhuisopname kan een
delier optreden.
Daarbij is een ziekenhuis een risicovolle plek om te vallen.
De kans op een delier is 10 tot 40 % tijdens een ziekenhuisopname en 50 % na
een operatie. Vaak neemt de onrust aan het eind van de middag toe. De avond
en nacht zijn vooral desoriënterend voor patiënten. Door een delier kan het ziekte
inzicht, tijdelijk of wisselend, afwezig zijn.
Het liefste zien wij familie of een naaste, zo veel mogelijk, bij de patiënt. Een
vertrouwd persoon geeft herkenning en rust.
Als dit niet mogelijk is (tijdens bepaalde perioden op een dag avond of nacht )
heeft de afdelingsverpleegkundige een camera die ingezet kan worden. Hiermee
kunnen de verpleegkundigen de patiënt in het oog houden als er niemand in de
patiëntenkamer aanwezig is.
Het doel is te voorkomen dat een patiënt, als hij/zij valgevaarlijk is, zonder
begeleiding uit bed gaat. Daarbij willen we voorkomen dat een patiënt aan lijnen
trekt, bijvoorbeeld een infuus, drain of blaaskatheter. Ook kunnen we de camera
inzetten als de patiënt de werking van de alarmbel niet kan bedienen of niet
begrijpt hoe de alarmbel werkt.
De camera is niet aangesloten op het internet zodat er van buitenaf niet ingelogd
kan worden op de camera. Er kunnen met deze camera geen opnames gemaakt
worden. Tijdens aanwezigheid van familie of personeel wordt de camera (tijdelijk)
uitgezet.
De camera heeft een los beeldscherm waar alleen de beelden op te zien zijn. De
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ethische commissie van het ziekenhuis is betrokken geweest bij de invoering en zij
hebben voor de aanschaf en inzet toestemming gegeven.

Afspraak is:
•
•
•
•
•

•

•
•

Voor invoering wordt er toestemming gevraagd aan de patiënt en de eerste
contactpersoon van deze patiënt. Afspraken worden via deze folder aangereikt.
De patiënt bij wie de camera wordt ingezet dient op een 1-persoonskamer te
liggen.
Op de deur van de patiëntenkamer komt een melding te hangen van het
gebruik van een camera. Bezoek en andere disciplines moeten zich aan- en af
melden bij de verantwoordelijk verpleegkundige.
Zodra bezoek of andere disciplines zich melden bij de verantwoordelijk
verpleegkundige zet de verpleegkundige de camera uit. Na afmelden zet de
verpleegkundige de camera weer aan.
Alleen de verpleegkundige, waar de patiënt aan toegewezen is, beheert het
beeldscherm van de camera. Tijdens pauzes draagt de verpleegkundige het
beeldscherm over aan een verpleegkundige die waarneemt. Deze collega heeft
ook de telefoon en het sein van de patiëntenkamer in die periode.
Zodra extra toezicht, buiten normale contactmomenten, niet meer nodig is
wordt de camera verwijderd uit de patiëntenkamer. Zo mogelijk wordt alleen
tijdens de nachtdienst gebruik van de camera gemaakt. Hiervan wordt de
patiënt en diens eerste contactpersoon op de hoogte gehouden.
Invoering en afspraken wordt in het verpleegkundig dossier genoteerd.
Evaluatie wat betreft de noodzaak van het gebruik van de camera wordt tijdens
iedere dienst in de rapportage genoteerd.
De camera wordt op de afdeling voor geen andere activiteiten als patiënten
toezicht gebruikt.

3

Locatie Enkhuizen
Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345
Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257
Locatie Purmerend
Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam
Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn
www.dijklander.nl
info@dijklander.nl
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