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Supplement 1

delIrIum moTor SuBTyPe SCAle (dmSS)

hyperactive Subtype if definite evidence in the previous 24 hours of (and this should be 
a deviation from pre-delirious baseline) at least two of:
 • Increased quantity of motor activity
 • Loss of control of activity
 • Restlessness
 • Wandering

hypoactive Subtype if definite evidence in the previous 24 hours of (and this should be a 
deviation from pre-delirious baseline) two or more of:*
 • Decreased amount of activity
 • Decreased speed of actions
 • Reduced awareness of surroundings
 • Decreased amount of speech
 • Decreased speed of speech
 • Listlessness
 • Reduced alertness/withdrawal

*Where at least one of either decreased amount of activity or speed of actions is present.

mixed motor Subtype if evidence of both hyperactive and hypoactive subtype in the 
previous 24 hours.

no motor Subtype if evidence of neither hyperactive or hypoactive subtype in the 
previous 24 hours.

Bron: Meagher D, Moran M, Raju B, Leonard M, Donnelly S, Saunders J, Trzepacz P: A new 
data-based motor subtype schema for delirium. J Neuropsychiatry Clin Neurosci. 2008; 
20;185-193.
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Supplement 2
delIrIum moTor SuBTyPe SCAle (dmSS) – nederlAndSe VerSIe

moTorISChe CheCKlIST Voor delIer

hyperactieve Subtype
In de afgelopen 24 uur waren er duidelijke aanwijzingen (en dit moet afwijken van de 
situatie voor het delier) voor tenminste twee van de volgende:
 • Een overmaat aan activiteit, bijv. ijsberen, friemelen of overactiviteit in het  algemeen.
 • Patiënt is niet in staat om een activiteitsniveau passend bij de omstandigheden  

vast te houden. Patiënt is bijvoorbeeld niet in staat stil te zijn wanneer dit  wordt 
verwacht. 

 • Patiënt klaagt over mentale rusteloosheid of komt geagiteerd over.
 • Patiënt zwerft rond, bijv. beweegt zich voort zonder doel of duidelijke richting.

hypoactieve Subtype
In de afgelopen 24 uur waren er duidelijke aanwijzingen (en dit moet afwijken van de 
situatie voor het delier) voor tenminste twee of meer van de volgende:*
 • Patiënt is minder actief dan normaal of passend bij de omstandigheden, bijv.  patiënt 

zit stil met weinig spontane bewegingen.
 • Patiënt is traag in het initiëren en uitvoeren van bewegingen, bijv. lopen.
 • Patiënt laat te weinig emotionele reactiviteit zien ten opzichte van de  omgeving, 

bijv. patiënt neemt een passieve houding aan ten opzichte van  zijn/haar omgeving. 
 • Patiënt is minder spraakzaam in relatie tot de omgeving, bijv. antwoorden zijn  

terughoudend of beperkt tot een minimum.
 • Patiënt spreekt trager dan normaal, bijv. lange pauzes en vertraging van de  

daadwerkelijke taalproductie.
 • Patiënt is verminderd reactief ten opzichte van de omgeving, bijv. patiënt  reageert 

traag of minder frequent op activiteit in de directe omgeving. 
 • Patiënt lijkt niet in contact te staan met, of zich bewust van, de omgeving of  het 

belang ervan.
* Waar tenminste een verminderde frequentie van activiteit of een verminderde 
 snelheid van handelen aanwezig moet zijn. 

mixed Subtype 
In de afgelopen 24 uur waren er aanwijzingen voor zowel het hyperactieve als het hypo-
actieve subtype.
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Geen motorisch Subtype 
In de afgelopen 24 uur waren er geen aanwijzingen voor het hyperactieve of het 
hypoactieve subtype.

Bron: Meagher D, Moran M, Raju B, Leonard M, Donnelly S, Saunders J, Trzepacz P: A new 
data-based motor subtype schema for delirium. J Neuropsychiatry Clin Neurosci. 2008; 
20;185-193.


