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Delier (in de thuissituatie)

Marijke Trappenburg/ Elske Gieteling

Amstellanddagen 6/7-2-2020

Casus Dhr. Been, 88 jaar

• Voorgeschiedenis: hypertensie, diabetes mellitus, 
benigne prostaathypertrofie en milde 
geheugenstoornis, rugpijn

• Medicatie: metformine 500mg 3dd1, metoprolol 
50mg 1dd, hydrochloorthiazide 12,5mg 1dd, 
tamsulosine 0,4mg, paracetamol zn en tramadol 
50mg zn

• Nu hoesten, koorts, daarnaast verwardheid

Verwarde oudere patiënt, wat wil 
je weten?

Verwarde patiënt, wat wil je weten?

• Beloop (hetero-anamnese!!)

• Pre-existente geheugenproblemen

• Intoxicaties, mn alcohol

• Angst/ hallucinaties (actief naar 
vragen)

• Medicatie

Definitie delier DSM IV criteria

• bewustzijnstoornis met verminderd
vermogen om de aandacht te concentreren, 
vast te houden of te verplaatsen

• verandering in de cognitieve functie en/of 
een ontwikkeling van een
waarnemingsstoornis

• ontwikkelt zich in korte tijd

• neiging tot fluctueren in verloop van de dag

Toegenomen risico op delier

• Bij stijging leeftijd
• Cognitieve stoornis, dementie
• Alcoholisme
• Ernstiger onderliggend lijden
• Gebruik benzodiazepines of opiaten
• Bij eerder doorgemaakt delier
• Sensorische stoornis (visusverlies, 

gehoorsverlies)
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Differentiaal diagnose verwardheid

• Delier

• Psychose

• Dementie

• Depressie met psychotische kenmerken

• Temporale epilepsie

• Drugs/intoxicatie

Onderscheid met dementie

Onderscheid met dementie Hoe kom je in een delier?

Oftewel, wat zijn mogelijke 
oorzaken voor delier bij Dhr Been

• Voorgeschiedenis: hypertensie, diabetes mellitus, 
benigne prostaathypertrofie en milde 
geheugenstoornis, rugpijn

• Medicatie: metformine 500mg 3dd1, metoprolol 50mg 
1dd, hydrochloorthiazide 12,5mg 1dd, tamsulosine 
0,4mg, paracetamol zn en tramadol 50mg zn

Mogelijke oorzaken delier Dhr 
Been

• Koorts, hoesten  infectie

• Diabetes hyper- of hypoglycemie

• BPH  retentieblaas

• Hydrochoorthiazide  hyponatriëmie

• Tramadol  medicatie

• Milde geheugenstoornis  verhoogt 
risico 
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Luxerende factoren voor een 
delier

• Koorts, infectie

• Electrolietstoornissen, Dehydratie

• Metabole stoornissen

• Schildklierafwijkingen

• Medicatie

• Slaap deprivatie

• Pijn

• Operatieve ingreep

• Hersenletsel; CVA

• Urine-retentie, obstipatie

• Myocardinfarct, longembolie 

• …..

een delier is vooral, net zoals 
koorts, een teken van naderend 

onheil

Pathofysiologie van een delier

Nat Rev Neurol, 2009

Typen delier

Hypoactief delier Hyperactief delier

13 14

15 16

17 18



17-3-2020

4

Typen delier

• Hypoactief; lethargie, apathie, 
somnolentie

• Hyperactief; agitatie, motorische 
onrust, emotionele labiliteit, vaak 
hallucinaties en wanen

• Gemengd; kenmerken van beiden

Tekenen van ontwikkelend delier

• Pt voelt zich ‘niet zichzelf’ naasten vinden hem ‘anders’.
– Niet kunnen volgen van een gesprek, herhaling, summier 

oogcontact, staren, vreemde associaties, van de hak op de tak 
springen.

• Veranderd slaap-waakritme
– slaperigheid overdag, nachtelijke onrust, levendige dromen, 

nachtmerries, verwardheid bij het wakker worden.

• Angstig, rusteloos, emotioneel labiel of snel geïrriteerd 
zijn

• Desoriëntatie en waarnemingsstoornissen. 

• Wisselingen

Helaas..

• Delier wordt vaak gemist, met name hypo-
actief delier  (mogelijk 20-60%)

• Delier wordt vaak onderbehandeld

Diagnostiek

• Lichamelijk onderzoek:
– Algemene indruk, temperatuur, bloeddruk, 

pols, saturatie

– Hart, longen, buik (obstipatie, blaasretentie!)

– Neurologisch: uitvalsverschijnselen? 

– Letsel?

• Glucose, urinestick

• Lab: bloedbeeld, crp, kreat, Na, K, 
calcium, g-GT

Niet medicamenteuze behandeling

• Wegnemen onderliggende oorzaak
– Behandelen infectie

– Behandelen elektrolietstoornissen

– …

Niet medicamenteuze aanpak

• Omgevingsgerichte aanpak
– let op overdaad prikkels/ veranderingen in de 

omgeving

– duidelijk dag/nacht ritme

– bevorder oriëntatie : gebruik van 
kalender/klok

– Uitleg en instructie en benadruk rol 
partner/familie
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Uit acute boekje; delier 

Medicamenteuze aanpak

• Eerste keus: Haloperidol

• Tweede keus: Clozapine, risperdal, 
quetiapine, benzodiazepines

• Bij parkinsonisme eerste keus clozapine

Voordelen haldol

• best onderzocht antipsychoticum

• snelle werking

• relatief veilig in chronisch gebruik

• werkt oraal en parenteraal (NB 1 mg iv = 
2mg oraal)

• geen actieve metabolieten

• veilig bij decompensatio cordis, 
nierinsufficiëntie en COPD

Nadelen haldol

• verlenging QT tijd (alle antipsychotica) 
met torsade de pointes

• kans op extra pyramidale bijwerkingen

• Risico op maligne neuroleptica 
syndroom (hyperthermie en rigiditeit)
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Dhr. Been

• Delier behandeld met behandeling 
pneumonie, daarnaast lage dosering 
haldol ivm hallucinaties (2dd 0,5mg)

• Kun je een volgend delier voorkomen?

Preventie delier medicamenteus

• Grote nederlandse trial: geen bewijs voor 
preventie(Harpoon)

Behandeling delier in de 
thuissituatie?

• Mogelijkheden diagnostiek, behandeling?

• Beschikbare (mantel)zorg?

• Afweging:
– Ziekenhuisopname verergert potentieel delier

– Risico op functionele achteruitgang en 
complicaties. 

– (Uitplaatsing vaak grote uitdaging) 

Take home message

• Delirium is an acute disorder of attention 
and cognition in elderly people that is 
common, serious, costly, under-
recognised, and often fatal. 

Inouye, delirium in elderly people, Lancet 2014

Samenvatting

• Delier staat niet op zichzelf maar is uiting 
van onderliggende ziekte

• Zowel delier als onderliggende ziekte 
behandelen

Tips & tricks

• Testen aandacht: maanden van het 
jaar in omgekeerde volgorde

• Rooming in

• Herstel kan heel lang duren, tot half 
jaar na delier KTG en 
concentratieproblemen

• ..

• Uit zaal.. Of casuistiek
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