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• Ze is 1 week na totale heupprothese 
overgekomen van de dienst orthopedie —> 
revalidatie/orthogeriatrie voor verdere 
revalidatie. 

• Ze ligt de ganse dag in bed, weinig 
interactie met verzorgend team. 

• Ze is verward en niet gemotiveerd voor 
revalidatie. 

• Nood aan antidepressivum ?

Casus, mevrouw Libert, 75 jaar.



Definitie van delirium.

• 1. Aandachtstoornis met desoriëntatie.  

• 2.Verandering cognitieve functies of 
waarnemingsstoornis. 

• 3.Acuut ontstaan en fluctuatie gedurende de dag.  

• 4.Niet door andere neurocognitieve stoornis en 
niet bij ernstige bewustzijnsstoornis. 

• 5.Onderliggende somatische aandoening.



Definitie van delirium.



Diagnose

C.A.M.
Sensititiviteit  94 - 100 % 

Specificiteit   90 - 95 %  



Prevalentie van delirium
• Prevalentie delirium bij 65plussers  

• thuis +/- 2% 

• Spoed 
• 8-17% alle ouderen 
• 40% geïnstitutionaliseerde ouderen 

• Woonzorgcentra 15% (1-70%) 

• Ziekenhuis  
• 10-50% chirurgisch 
• 30 % internistisch 
• 80% palliatieve eenheid 

Richtlijn Nederlandse verenging voor psychiatrie / Klinische geriatrie  
Smith et al 2013



pathofysiologie achter een delirium

Systemic infection and delirium: when cytokines and acetylcholine collide. Van Gool et al. the lancet 2010  



pathofysiologie
• disbalans in het cholinerge-dopaminerge systeem 
• Choline ↓  
• Dopamine ↑  

• in aanwezigheid van verschillende 
predisponerende en uitlokkende factoren.



Belangrijkste risicofactoren
• Predisponerend 

• Een leeftijd van 70 jaar of ouder,  
• cognitieve stoornissen, 
• beperkingen in de functies voor de algemene dagelijkse 

levensverrichtingen, 
• Gebruik van opiaten, alcohol 

• Visus- en gehoorstoornissen, 
• M Parkinson 
• Voorgeschiedenis van delirium of dementie 

• Precipiterend 
• Somatische en psychiatrische comorbiditeit,  

metabole- en elektrolytstoornissen. 
• polyfarmacie - anticholinergica !! 
• Medicatie met psychoactieve werking 



Anticholinergica bij astma/COPD
Buscopan

Ranitidine 

Tramadol ?



• Wat moeten we meer te weten komen ? 
• Voorgeschiedenis 
• Huidige medicatie 
• Pre-morbide cognitieve status 
• KOZ 
• Biochemie

Casus, mevrouw Libert, 75 jaar.



• Voorgeschiedenis 
• Geen depressie 
• Angor 
• Gehoorverlies waarvoor gehoorapparaat 
• Hysterectomie 
• Nicotine-abusus

Casus, mevrouw Libert, 75 jaar.



• R/ 
• Bisoprolol 2 x 2.5mg/d  
• Vitaminepreparaat 1x/d 
• Amitriptilyne 10mg/d 
• Ramipril 5mg/d*  
• Ranitidine 150 mg/d*  
• Paracetamol 3 x 1g/d 
• Tramadol 50mg zo nodig* 

Casus, mevrouw Libert, 75 jaar.

* Nieuw



• Pre-morbied, info via familie 
• Gevuld sociaal leven 
• Recente MMSE 30/30, kloktekentest 14/14 
• Zelfstandig voor ADL 

• Nu erg verward volgens familie, 
toenemende naar de avond toe…

Casus, mevrouw Libert, 75 jaar.





• Uitgebreid klinisch onderzoek 
• Labo 
• Natrium 148 mmol/l 
• Creatinine 1,7 mg/dl 
• Hemoglobine 9,3 g/dl 
• Verder normaal labo.

Casus, mevrouw Libert, 75 jaar.



Tramadol - Tramadon’t ?
• Anticholinerge effect via metabolieten  
• Synthetisch preparaat 
• agonist opioidreceptor 
• inhibitie van heropname van serotonine en 

noradrenaline. 

• Slechts 30% omkeerbaar met naloxone



Tramadol - Tramadon’t ?



Tramadol - Tramadon’t ?



Outcome

 

Predictors and Sequelae of Postoperative Delirium in Geriatric Hip Fracture Patients.  

Arshi et al. Geriatric Orthopaedic Surgery & Rehabilitation. 2018.



Outcome

• Complicaties 
• levensverwachting, 
• In-ziekenhuis mortaliteit 4-17% 
• Na ontslag *2  

• opnames in zorginstellingen  
• cognitieve achteruitgang 
 

• Kat MG, De Jonghe JF, Vreeswijk R, Van der Ploeg T, Van Gool WA,  
Eikelenboom P, et al.  
Mortality associated with delirium after hip-surgery: a 2-year follow-up study.  
Age Ageing 2011;40:312-8.



Delirium and long-term cognitive impairment  
International Review of Psychiatry, February 2009





Is een delirium bevestigd? Behandel ALLE oorzakelijke factoren

Is er een contra-indicatie voor Haloperidol ?

+ clotiapine 10-40 mg IM of traag IV  
 
OF  

+ lorazepam 2-4mg IM of traag IV

Haloperidol 2,5 -5mg IMHaloperidol per os systematisch

Is er gevaar voor patiënt of zijn behandeling?

Nee, controleer QTc

Nee Ja

Onrust gecontroleerd

Onrust niet onder controle



Haloperidol systematisch 1-5 mg per dag per os

Uitgesproken slapeloosheid of omkering dag/nacht ritme

Atypisch antipsychoticum

Extrapiramidale symptomen ?

+ Quetiapine 12,5 -100 mg 

Of 

+ Olanzapine 2,5-5 mg

Ja Nee

Ja

Nemen symptomen van delirium af?

Probeer af te bouwen 
(na 3 rustige nachten)  

tot stop

Benzodiazepines best vermijden

Nee

Ja



Behandeling



Behandeling

Delirium in elderly adults: diagnosis, prevention and treatment.  

Fong et al. Nat Rev Neurol. 2009  



? Vragen ?


