
 

 

 

Betreft: Uitnodiging Modulaire herziening richtlijn Delier volwassenen 

Datum:  3 maart 2020 

Bijeenkomst: nee 

Reizen: nee 

Vergoeding: nee 

 

Informatie 

In oktober 2018 is de modulaire herziening van de richtlijn delier bij volwassenen op initiatief van de 

Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie gestart. Het concept is nu gereed. 

Nu is de fase van om de conceptteksten te bestuderen en eventueel van commentaar te voorzien. 

Wil je hier aan meewerken? Stuur dan z.s.m. een reactie aan secretariaat.pvkpoh@venvn.nl 

Uiterste termijn om het commentaar in te sturen: 15 april 2020 
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Geacht bestuur, 
 
In oktober 2018 is de modulaire herziening van de richtlijn delier bij volwassenen op 
initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie gestart. Met veel 
genoegen legt de werkgroep u nu het concept voor.  
 
Wij verzoeken u de conceptrichtlijn te verspreiden onder uw leden en hen op de hoogte te 
brengen van de mogelijkheid tot becommentariëring. De werkgroep stelt het op prijs als u 
binnen uw vereniging een aantal reviewers wilt verzoeken de conceptteksten te 
bestuderen en van commentaar te voorzien.  
 
Vervolgens verzoeken wij u als vereniging de binnengekomen commentaren te beoordelen 
op relevantie en eventuele tegenstrijdigheden. En verder de commentaren waar nodig aan 
te vullen, te filteren en samen te vatten. Het is belangrijk dat de commentaren die u 
instuurt aansluiten bij uw verenigingsstandpunt. Beoordeling van het binnengekomen 
commentaar door uw vereniging is essentieel om een evenwichtig beeld van de mening 
van de door uw vereniging vertegenwoordigde beroepsgroep te garanderen.  
 
Nadere informatie richtlijn en commentaarfase 
Deze herziening betreft de incidentie en prevalentie van delier in verschillende settings; 
meetinstrumenten om te screenen op een delier, een delier te diagnosticeren of het 
beloop van het delier te vervolgen; risicofactoren voor een delier; profylactische 
medicamenteuze behandeling; medicamenteuze behandeling van een delier en de 
organisatie van zorg rondom een delier. 
 
Dr. Paul Dautzenberg heeft, namens de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie, 
als voorzitter de werkgroep geleid. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch 
Specialisten heeft de werkgroep ondersteund en geadviseerd over de procedure van 
evidence-based richtlijnontwikkeling, welke door de werkgroep is gevolgd.  
 
De werkgroep die de conceptrichtlijn ontwikkeld heeft, bestaat uit afgevaardigden van de 
meerdere wetenschappelijke verenigingen en patiëntenorganisaties. Voor de volledige lijst 
van participerende organisaties verwijs ik u graag naar de richtlijn.  
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Voor het verzamelen en beoordelen van alle inhoudelijke commentaren en opmerkingen 
heeft u een periode van zes weken. Wij verzoeken u vriendelijk uw opmerkingen op de 
concepttekst in het bijgevoegde commentarenformulier te noteren en uiterlijk 15 april 2020 
per email te sturen naar D.M.J. Tennekes, d.tennekes@kennisinstituut.nl. Het is niet mogelijk 
uw reactie te verwerken wanneer u die op een andere wijze of na 15 april 2020 kenbaar 
maakt. 
 
De werkgroep verwerkt de ontvangen commentaren in een definitieve versie van de 
richtlijn. Wellicht ten overvloede, maar aan de inhoud van deze conceptrichtlijn kunnen 
geen rechten en plichten worden ontleend. De werkgroep zal totdat de richtlijn is 
geautoriseerd niet in het openbaar communiceren over de inhoud. Het zou plezierig zijn 
als u dit ook zo wilt overdragen aan uw leden. Na autorisatie wordt de definitieve richtlijn 
gepubliceerd op de Richtlijnendatabase (https://richtlijnendatabase.nl/). 
 
Heeft u vragen, dan kunt u zich wenden tot D.M.J. Tennekes, d.tennekes@kennisinstituut.nl. 
 
Hartelijk dank voor uw medewerking. 
 
Met vriendelijke groet,  
mede namens de voorzitter van de werkgroep, dr. Paul Dautzenberg, klinisch geriater 
 
 
 
 
dr. M.L. Molag, adviseur, Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten 
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INITIATIEF 
Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie 
 
IN SAMENWERKING MET  30 
Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie  
Nederlandse Internisten Vereniging 
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie 
Nederlandse Vereniging voor Neurologie 
Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland 35 
Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde (Verenso) 
Nederlandse Vereniging voor Intensive Care 
Patientenfederatie Nederland. 
 
MET ONDERSTEUNING VAN  40 
Het Kennisinstituut van de Federatie  Medisch Specialisten (www.kennisinstituut.nl) 
 
FINANCIERING  
De richtlijnontwikkeling werd gefinancierd uit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch 
Specialisten (SKMS). 45 
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Alle rechten voorbehouden.  45 
De tekst uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, 
hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën of enige andere manier, echter uitsluitend 
na voorafgaande toestemming van de uitgever. Toestemming voor gebruik van 
tekst(gedeelten) kunt u schriftelijk of per e-mail en uitsluitend bij de uitgever aanvragen. 50 
Adres en e-mailadres: zie boven. 
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Samenstelling van de werkgroep 
 
Werkgroep 

• Dr. P.L.J. Dautzenberg, klinisch geriater, JBZ, Den Bosch, NVKG (voorzitter)  

• Dr. A. De Jonghe, klinisch geriater, Tergooi, NVKG 5 

• Dr. R.J. Osse, psychiater, Erasmus MC, Rotterdam, NVvP 

• Drs. M.R. Altena, internist-ouderengeneeskunde, UMCG, Groningen, NIV 

• Dr. P.L.M. de Kort, Neuroloog, Elisabeth-Twee Stedenziekenhuis, NVN 

• Dr. A. Egberts, apotheker, Franciscus Gasthuis Rotterdam, NVZA 

• W.M. Meijer, verpleegkundig specialist geriatrie, OLVG Amsterdam, V&VN Geriatrie & 10 
Gerontologie 

• J.C. Martinot MsC, verpleegkundig specialist, GC Stichting Zonboog Zuiderkroon en 

CHPR (Centrale Huisartsenpost Rotterdam), Rotterdam, V&VN VS-netwerk VS 1e lijn 

• Drs. S. van de Kamp, specialist ouderengeneeskunde, Zinzia Zorggroep, Wageningen, 

Verenso 15 

• Drs. E.G.M. Smit, internist-intensivist, Spaarne Gasthuis, NVIC 

• Drs. N.A.J. Fennema, anesthesioloog-intensivist, Spaarne Gasthuis, NVIC 

• Drs. K. Spijkers, Patientenfederatie Nederland (agendalid) 

 

Samenstelling klankbordgroep 20 
• Patiëntfederatie Nederland 

• KBO-PCOB 

• Mezzo 

• Mind 

• Alzheimer Nederland 25 

 
Met ondersteuning van 

• Dr. M. L. Molag, projectleider, Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten  

• Drs. D. Nieboer, adviseur, Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten 

• Dr. J. Prins, adviseur, Kennisinstituut van de Federatie van Medisch Specialisten (tot 30 

juli 2019) 

• Drs. M. Wessels, informatiespecialist, Kennisinstituut van de Federatie van Medisch 

Specialisten 
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Algemene inleiding 
 
Aanleiding voor het maken van de richtlijn 
De bestaande richtlijn Delier bij volwassenen is in 2013 geautoriseerd. De systematische 
literatuuronderzoeken stammen uit 2011 en 2012. Binnen enkele van de onderwerpen van 5 
de verschillende modules zijn sindsdien dermate veel ontwikkelingen geweest dat de 
verwachting is dat herziening van deze modules zal leiden tot een aanmerkelijke wijziging 
van de aanbevelingen.  
 
De commissie Kwaliteitszaken en de commissie richtlijnen van de NVKG hebben in 2017 een 10 
witte-vlekkenanalyse uitgevoerd binnen het vakgebied van de klinische geriatrie. Witte 
vlekken werden onder andere geïdentificeerd op het gebied van delier. Om, naast de input 
van commissieleden, ook inhoudelijk experts te raadplegen zijn leden van 
richtlijnwerkgroepen over belangrijke geriatrische thema’s gevraagd of er binnen een 
bepaald richtlijnonderwerp veel belangrijke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. Uit 15 
deze analyses kwam naar voren dat er op het gebied van het delier hiaten in kennis 
aanwezig zijn. Deze hiaten zijn gebruikt als basis voor de herziening richtlijn.  
 
Om meer inzichten te krijgen in de waarden en voorkeuren van patiënten, heeft de 
Patiëntenfederatie het onderzoek ‘ervaringen rondom een delier’ uitgevoerd via hun 20 
patiëntenpanel. Deze vragenlijsten werd ingevuld door 91 mantelzorgers van patiënten die 
een delier hadden doorgemaakt in het afgelopen jaar. 
 
In de volgende modules zullen deze ervaringen en eventuele aanbevelingen uit dit 
onderzoek besproken worden.  25 
 
Doel van de richtlijn 
Wat is het doel (beoogde effect) van de richtlijn? 
Het doel is een richtlijn op te leveren met aanbevelingen ten aanzien van de preventie van 
delier, een betere en snellere herkenning van delier en een betere behandeling van delier. In 30 
deze herziene richtlijn wordt voor het eerst rekening gehouden met de verschillende motor 
subtypes. De (preventieve) medicamenteuze behandeling van een delier zal tegen het licht 
gehouden worden. Ook de risicofactoren op een delier die bij patiënten met een dementie 
en of hypokinetisch rigide syndroom voorkomen, krijgen specifieke aandacht.  
 35 
Afbakening van de richtlijn 
Om welke patiëntengroep gaat het? 
Deze richtlijn richt zich op volwassenen, waaronder oudere patiënten en patiënten met 
dementie, die zijn opgenomen in het ziekenhuis of verpleeghuis en die een verhoogd risico 
hebben op een delier of die reeds een delier hebben ontwikkeld. Kinderen, patiënten 40 
opgenomen op de IC, patiënten in de terminale fase van hun leven en thuis verblijvende 
patiënten vallen buiten het bestek van deze richtlijn; deze specifieke patiëntengroepen 
worden besproken in andere richtlijnen. Studies over pijnstilling en bijvoorbeeld 
dexmedetomidine werden geëxcludeerd omdat die op gemonitorde afdelingen worden 
gebruikt. Ook al worden met name oudere patiënten getroffen door een delier en is het 45 
meeste onderzoek bij deze oudere doelgroep gedaan, toch zijn de aanbevelingen, 
aandachtspunten en streefnormen naar de mening van de werkgroep grotendeels 
leeftijdsonafhankelijk. 
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Wat zijn de mogelijke interventies/therapieën of (diagnostische) testen? 
In de richtlijn wordt de nadruk gelegd op de effectiviteit van niet-medicamenteuze 
interventies ter preventie en behandeling van het delier en wordt terughoudendheid 
geadviseerd met medicatie. Screening op een verhoogd risico op het ontstaan van een delier 
is van groot belang. Mogelijk spelen biomarkers in de toekomst een rol in de 5 
vroegdiagnostiek of bij het vaststellen van risicopatiënten (EEG, liquor diagnostiek). Mogelijk 
dient er anders gehandeld te worden bij de verschillende types van delier of bij verschillende 
type risicopatiënten. 
 
Beoogde gebruikers van de richtlijn 10 
Deze richtlijn is geschreven voor alle leden van de beroepsgroepen die betrokken zijn bij de 
zorg voor patiënten met een delier of een verhoogd risico op een delier.  
 
Definities  
Delier 15 
Er blijkt geen gouden standaard te bestaan voor de definitie van een delier. Het classificatie 
systeem Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) kent sinds 1952 
diverse versies en vanaf DSM-III (1980) zijn daarin verschillende criteria opgenomen voor 
een delier. De laatste versie DSM 5 dateert van 2013. Afhankelijk van de gebruikte DSM 
definities varieert de frequentie van een delier in dezelfde populatie, waarbij de frequentie 20 
het hoogst blijkt als de criteria van de DSM-IV gebruikt worden en het laagst als die van de 
DSM 5 gebruikt worden (Adamis, 2018). Iedere classificatie methode herkent daarbij 
delieren, die niet door andere classificatie methoden herkend worden (Adamis, 2018).  
 
Ten opzichte van eerdere classificaties stellen de DSM 5 criteria voor delier de wisseling in 25 
aandacht meer centraal, waarbij eerdere versies meer het bewustzijn centraal stelden. De 
overeenstemming tussen DSM-IV en DSM 5 varieert met het wel of niet strikt gebruik van 
criteria, waarbij een minder strikt volgen van de DSM 5 criteria de overlap tussen DSM-IV en 
DSM 5 groter maakt (Meagher, 2014). Bij gelijk optreden van een dementie en delier wordt 
een delier bij het hanteren van de DSM 5 criteria beter herkent dan de voorgaande DSM 30 
criteria (Sepulveda, 2016). 
 
Ondanks het feit dat de DSM 5 classificatie meer lijkt aan te sluiten bij de dagelijkse praktijk 
(Assche van, 2014) en mogelijk daardoor de hoogste inter-rater betrouwbaarheid heeft (in 
vergelijk met eerdere versies) (K=0.73) (Sepulveda, 2016), geeft de DSM 5 geen goed 35 
houvast in de beoordeling van mate van aandacht (Morandi, 2017). Aandachtsstoornissen 
kunnen variëren door de manier waarop deze getest worden, en kunnen zich presenteren in 
een breed scala van cognitieve domeinen zoals stoornissen in complexe geheugen testen, 
moeite met zich te oriënteren of het niet kunnen reageren op simpele testen.  
 40 
Overeenkomstig de DSM 5 wordt binnen de chirurgie en anesthesiologie ook de term 
neurocognitieve stoornis gebruikt, maar dan in relatie tot het tijdstip van het operatief 
ingrijpen: perioperatieve neurocognitieve stoornis. Deze term omvat meer dan het delier 
(Evered, 2018). In de momenteel gehanteerde definities wordt, in aanvulling op de DSM 5, 
een herstelperiode vastgelegd: postoperatief delier (vlak na de operatieve ingreep), 45 
vertraagd neurocognitief herstel (tot 30 dagen na de operatieve ingreep) en postoperatieve 
neurocognitieve stoornis (tot 12 maanden na de operatieve ingreep). 
 
Vanuit de psychiatrie komt commentaar op de grote classificatiesystemen, die alle het feit 
negeren dat een delier optreedt als een complicatie van een ernstige ziekte. Ziektegedrag 50 
passend bij een ernstige ziekte (moeheid, emotioneel labiel, verlies van initiatief, anorexie 
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en toenemende isolatie) kan makkelijk verward worden met een motor subtype (apathisch 
delier, zie verderop), zonder dat de patiënt daadwerkelijk delirant is. Pas bij het tevens 
optreden van een aandachts- of bewustzijnsstoornis is er volgens dit commentaar sprake 
van een acuut apathiesyndroom (Schieveld, 2019). 
 5 
In deze richtlijn wordt gekozen voor de definitie van het delier, zoals die bij de DSM 5 wordt 
gebruikt omdat deze het meest recent is, de hoogste inter-rater betrouwbaarheid kent en 
een delier beter herkent bij het gelijktijdig optreden van een dementie en delier.  
Criteria voor delier volgens de DSM 5 zijn: 

 10 

a) Een stoornis in het bewustzijn (verminderd besef van de omgeving) en aandacht (een 
verminderd vermogen om de aandacht te sturen, te richten, vast te houden en te 
verplaatsen). 

b) De stoornis ontwikkelt zich in korte tijd (meestal binnen een aantal uren of dagen), 
betreft een verandering in het premorbide niveau van bewustzijn en aandacht, en 15 
heeft de neiging in de loop van de dag in ernst te fluctueren. 

c) Een bijkomende stoornis in de cognitieve functies (bijvoorbeeld in geheugen, 
oriëntatie, taal en visuospatiële functies of waarneming)  

d) De symptomen in criteria A en C kunnen niet beter verklaard worden door een andere 
eerder bestaande, ontwikkelde of zich ontwikkelende neurocognitieve stoornis en 20 
doen zich niet voor in de context van een ernstig gedaald bewustzijn, zoals een coma.  

e) Er zijn aanwijzingen vanuit anamnese, lichamelijk onderzoek of bij aanvullend 
onderzoek dat de stoornis het directe pathofysiologische gevolg is van een somatische 
aandoening, intoxicatie, door of onttrekking van een middel (zoals een drug of 
medicatie) of blootstelling aan een giftige stof, of het gevolg is van multipele 25 
oorzaken.  

 
Motorische subtypes delier 
Patiënten met een delier vertonen vaak een fluctuerend bewegingspatroon (Bellelli, 2011). 

Hierbij is het ‘plukken in de lucht’ zeer suggestief voor een delier. In een onderzochte groep 30 

oudere gehospitaliseerde patiënten trad dit fenomeen slechts op bij 21 van de 110 

patiënten (19%) met een delier op en werd bij alle drie verschillende motorische subtypes 

gezien (Holt, 2015). De DSM 5 maakt bij het delier onderscheid in een aantal subtypes 

waaronder het hyperactieve, hypoactieve en gemengd delier.  

 35 

Het hypoactieve delier lijkt het meest op te treden. Tijdens de zogenaamde ‘Delirum Day 

2015’ werden op 120 ziekenhuis afdelingen in Italië 429 patiënten gediagnosticeerd met een 

delier, waarvan 21,5% een hyperactief delier hadden, 38,5% een hypoactief delier en 27,3% 

een gemengd delier. Bij 12,7% kon geen subtype vastgesteld worden (Morandi, 2017). Ook 

bij palliatief behandelde patiënten overheerst het hypoactieve delier (Meagher, 2012), 40 

evenals bij delirante patiënten na een electieve ingreep (Robinson 2011).  

 

De motorische subtypes kennen vaak een stabiel beeld (Meagher 2012). 

 

Over de prognose van de motorische subtypes worden wisselende resultaten gepubliceerd 45 
van een slechtere prognose van het hypoactieve delier (Robinson, 2011) tot geen verschil in 

mortaliteit één jaar na het delier (De Crane. 2011). 
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A. Hyperactieve delier 

Er bestaat geen gouden standaard voor een hyperactief delier. Een review artikel van 66 

artikelen Gonin, 2017) komt tot drie standaardcriteria:  

• acuut delier (dit onderscheidend van reeds bestaande andere pathologie zoals 

dementie); 5 

• extreme fysieke agitatie; 

• psychomotore agitatie. 

DSM 5 stelt dat bij een hyperactief delier de mate van psychomotorische activiteit van de 

betrokkene hyperactief is en kan samenhangen met stemmingslabiliteit, verhoogde 

alertheid, agitatie en/of weigering om aan de behandeling mee te werken. 10 

 

B. Het hypoactieve delier 

Er bestaat geen gouden standaard voor een hypoactief delier. Slaperigheid en inactiviteit 

overheersen het klinisch beeld van een hypoactief delier (Hosker, 2017). Een betrouwbare 

hetero-anamnese is nodig om te bepalen of deze symptomen pre-existent waren (dan zijn 15 
deze eerder verdacht voor bijvoorbeeld een dementie of een depressie) of pas enkele uren 

of dagen bestaan.  

 

DSM 5 stelt dat bij een hypoactief delier de mate van psychomotore activiteit hypoactief is 

en kan samengaan met verminderde alertheid, traagheid en lethargie die bijna stuporeus is. 20 

 

Door de minder opvallende symptomen wordt een hypoactief delier makkelijker gemist.  

Het optreden van een hypoactief delier wisselt per ziekenhuislocatie (Hosker, 2017).  

 

C. Het gemengde delier 25 

Hiervan is sprake bij het afwisselend optreden van hyperactieve en hypoactieve 

deliersymptomen. DSM 5 stelt dat bij een gemengd activiteitsniveau de mate van 

psychomotorische activiteit van de betrokkene snel fluctueert. men spreekt ook van een 

gemengd delier wanneer het activiteitsniveau normaal is, maar bewustzijn en/of aandacht 

gestoord zijn.  30 

 

Subsyndromaal delier 

Er bestaat geen gouden standaard voor een subsyndromaal delier. De patiënt met een 

subsyndromaal delier voldoet niet geheel aan alle criteria voor een delier (Sepulveda, 2016), 

maar er is altijd sprake van een aandachtsstoornis (Meagher, 2014).  35 

 

Er kunnen zowel cognitieve als non-cognitieve symptomen zijn (Meagher, 2012). 

Het is wel van belang alert te zijn op het herkennen van een subsyndromaal delier omdat de 

prognose aanzienlijk slechter is dan patiënten zonder een delier (Marcantonion, 2002). De 

frequentie van een subsyndromaal delier hangt af van de gebruikte criteria. In een review 40 

van 12 artikelen is de prevalentie van een subsyndromaal delier 9 tot 42% en de incidentie 6 

tot 23% (Cole, 2013). 

 

Delier bij dementie 

Er bestaan elkaar overlappende klinische symptomen van een delier en dementie, variërend 45 

door de ernst van de dementie en oorzaak van de dementie. Aandachtsstoornissen en 

hallucinaties komen vaak voor in de meer ernstige stadia van dementie en beiden worden 
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ook vaak gezien bij Lewy body dementie. Wisselende cognitieve prestaties worden naast een 

delier ook meer gezien bij dementie (Morandi, 2017). Centraal in het stellen van de diagnose 

delier bij dementie is het plotseling verslechteren van de cognitieve functies. Essentieel 

hierbij is een betrouwbare hetero-anamnese. De prognose van een delier bij dementie is 

slechter dan bij een patiënt met een delier zonder dementie. Het delier bij een patiënt met 5 

dementie houdt langer aan en is heftiger (Chong, 2015).  

 

Afhankelijk van het gebruikte diagnosticum wordt delier bij dementie bij 1,4% tot 70% 

gezien bij bewoners in verpleeghuizen en in 22% tot 89% bij thuiswonenden of patiënten 

verblijvend in een ziekenhuis (Morandi, 2017). Door de overlap van symptomen wordt de 10 

diagnose delier tweemaal vaker gesteld bij Lewy body dementie dan bij de ziekte van 

Alzheimer (32% versus 15%).  

 

Delier bij hypokinetisch rigide syndroom 

Er bestaan elkaar overlappende klinische symptomen van een delier en een hypokinetisch 15 

rigide syndroom zoals aandachtsstoornissen, fluctuerende cognitieve prestaties, 

hallucinaties, slaapstoornissen en dagdromen (Lawson, 2018). Overlap met fluctuaties in het 

kader van een Lewy body dementie bemoeilijken de diagnose delier. Verder kan de 

antiparkinson medicatie een delier luxeren of onderhouden Een review van 20 artikelen laat 

zien dat er geen gouden standaard bestaat voor een delier bij een hypokinetisch rigide 20 

syndroom (Lawson, 2018). De prevalentie van een delier bij een hypokinetisch rigide 

syndroom varieerde van 0,3 tot 60%.  

 

Prevalentie van delier  

In de literatuur zijn uiteenlopende getallen over het voorkomen van een delier afhankelijk 25 

van waar de patiënt verblijft, mede doordat onderzoek onderling slecht vergelijkbaar is. In 

een review van 104 artikelen valt op dat in het delier onderzoek onder andere gebruik 

gemaakt wordt van verschillende definities van een delier, dat de opzet van het onderzoek 

sterk verschillend is evenals het tijdstip wanneer en de wijze waarop de diagnose delier 

wordt gesteld (Patel, 2018). De variatie kan ook ontstaan omdat er nog altijd veel delieren 30 

gemist worden. Een overzichtsartikel schat het aantal gemiste delieren op 60%. Nieuwe 

biomarkers, kunnen in de toekomst de diagnostiek mogelijk verbeteren (Hall, 2017) (zie 

module 2 meetinstrumenten).  

 

Het optreden van een delier in een huisartsenpopulatie wordt geschat op 0,08%/5 jaar 35 

(Bohlken, 2017) en in de algemene populatie van 1 tot 2% bij 65-plussers (de Lange, 2012) 

tot 5% bij 85-plussers (de Lange, 2012; Mathillas, 2013); In een verzorgingshuis van 8,2% 

(Boorsma, 2011) tot 17% (Mathillas, 2013) en 21% bij 90-plussers tot 39% bij 95-plussers 

(Mathillas, 2013). In het algemeen ziekenhuis varieert het optreden van een delier per 

specialisme. De hoogste percentages worden gezien op de beschouwende afdelingen: 21,4 40 

(Bellelli, 2016) - 56% (McCoy, 2017) op de algemene interne afdeling; 24,7% afdeling 

geriatrie (Bellelli, 2016) met een grote variatie op de afdeling neurologie van 7,1 (McCoy, 

2107) - 28,5% (Bellelli, 2016). Een zelfde variatie wordt gezien op de afdeling orthopedie 4,9 

(McCoy, 2017) - 20,6% (Bellelli 2016). Ook binnen de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 

wordt een grote variatie gezien 4,3 (Kosar, 2017) - 65,1% bij gelijktijdig optreden van 45 

dementie (Gual, 2018). Bij de langdurig verblijfpatiënten in het verpleeghuis wordt tenslotte 

in 1,4 tot 70% een delier gezien (de Lange, 2012; Cheung, 2018).  
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Kennislacunes  

Tijdens de ontwikkeling van deze richtlijn is systematisch gezocht naar onderzoek waarvan 

de resultaten bijdragen aan een antwoord op de uitgangsvragen. Bij elke uitgangsvraag is 

door de werkgroep nagegaan of er (aanvullend) wetenschappelijk onderzoek gewenst is om 

de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden. Een overzicht van de onderwerpen waarvoor 5 

(aanvullend) wetenschappelijk van belang wordt geacht, is als aanbeveling in de bijlage 

Kennislacunes beschreven (onder aanverwante producten). 
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Verantwoording 
 
Methodologie richtlijnontwikkeling 
Geldigheid 
Uiterlijk in 2025 bepaalt het bestuur van de NVKG of de modules van deze richtlijn nog 5 
actueel zijn. Op modulair niveau is een onderhoudsplan beschreven. Bij het opstellen van de 
richtlijn heeft de werkgroep per module een inschatting gemaakt over de maximale termijn 
waarop herbeoordeling moet plaatsvinden en eventuele aandachtspunten geformuleerd die 
van belang zijn bij een toekomstige herziening (update). De geldigheid van de richtlijn komt 
eerder te vervallen indien nieuwe ontwikkelingen aanleiding zijn een herzieningstraject te 10 
starten.  
 
De NVKG is regiehouder van deze richtlijn en eerstverantwoordelijke op het gebied van de 
actualiteitsbeoordeling van de richtlijn. De andere aan deze richtlijn deelnemende 
wetenschappelijke verenigingen of gebruikers van de richtlijn delen de verantwoordelijkheid 15 
en informeren de regiehouder over relevante ontwikkelingen binnen hun vakgebied.  
 
Initiatief 
Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie 
 20 
Autorisatie 
De richtlijn is geautoriseerd door: (volgt na de commentaarfase)) 
 
Algemene gegevens 
De richtlijnontwikkeling werd ondersteund door het Kennisinstituut van de Federatie 25 
Medisch Specialisten (www.demedischspecialist.nl/kennisinstituut) en werd gefinancierd uit 
de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). De Patiëntenvragenlijst, die werd 
afgenomen bij deze richtlijn, werd medegefinancierd uit de Stichting Kwaliteitsgelden 
Patiënten Consumenten (SKPC) binnen het programma Kwaliteit, Inzicht en Doelmatigheid in 
de medisch specialistische Zorg (KIDZ).) 30 
 
De financier heeft geen enkele invloed gehad op de inhoud van de richtlijn. 
 
Doel en doelgroep 
Doel 35 
Het doel is een richtlijn op te leveren met aanbevelingen ten aanzien van de preventie van 

delier, een betere en snellere herkenning van delier en een betere behandeling van delier. In 

deze herziene richtlijn wordt voor het eerst rekening gehouden met de verschillende 

motorische subtypes. De (preventieve) medicamenteuze behandeling van een delier zal 

tegen het licht gehouden worden. Ook de risicofactoren op een delier die bij patiënten met 40 

een dementie en of hypokinetisch rigide syndroom voorkomen, krijgen specifieke aandacht.  

 
Doelgroep  
Deze richtlijn richt zich op volwassenen, waaronder oudere patiënten en patiënten met 
dementie, die zijn opgenomen in het ziekenhuis of verpleeghuis en die een verhoogd risico 45 
hebben op een delier of die reeds een delier hebben ontwikkeld. Kinderen, patiënten 
opgenomen op de intensive care (IC), patiënten in de terminale fase van hun leven en thuis 
verblijvende patiënten vallen buiten het bestek van deze richtlijn; deze patiëntengroepen 
hebben een eigen richtlijn delier. Ook al worden met name oudere patiënten getroffen door 
een delier en is het meeste onderzoek bij deze oudere doelgroep gedaan, toch zijn de 50 

https://www.patientenfederatie.nl/voor-organisaties/kidz/
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aanbevelingen, aandachtspunten en streefnormen naar de mening van de werkgroep 
grotendeels leeftijdsonafhankelijk. 
 
Samenstelling werkgroep 
Voor het ontwikkelen van de richtlijn is in 2018 een multidisciplinaire werkgroep ingesteld, 5 
bestaande uit vertegenwoordigers van alle relevante specialismen die betrokken zijn bij de 
zorg voor patiënten met een delier (zie hiervoor de samenstelling van de werkgroep), zie 
voorin voor de exacte samensetlling van de werkgroep.  
 
De werkgroepleden zijn door hun beroepsverenigingen gemandateerd voor deelname. De 10 
werkgroep is verantwoordelijk voor de integrale tekst van deze richtlijn.  
 
Belangenverklaringen 
De KNMG-code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling 
is gevolgd. Alle werkgroepleden hebben schriftelijk verklaard of zij in de laatste drie jaar 15 
directe financiële belangen (betrekking bij een commercieel bedrijf, persoonlijke financiële 
belangen, onderzoeksfinanciering) of indirecte belangen (persoonlijke relaties, 
reputatiemanagement, kennisvalorisatie) hebben gehad. Een overzicht van de belangen van 
werkgroepleden en het oordeel over het omgaan met eventuele belangen vindt u in 
onderstaande tabel. De ondertekende belangenverklaringen zijn op te vragen bij het 20 
secretariaat van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten. 
 

Werkgroeplid  Functie Nevenfuncties Gemelde 
belangen  

Ondernomen actie 

Dautzenberg Klinisch geriater (0.8 
fte) en directeur 
‘brain research center’ 
(0.2 fte) en voorzitter 
deze 
richtlijncommissie 

Lid RvT verpleeghuis 
Jozefoord, Nuland, 
betaald 

geen Het Brain Research 
Center is een 
commerciële 
instelling die trials 
voor de industrie 
doet, Dautzenberg 
echter richt zich 
hier op de 
behandeling van 
dementie en niet 
op delier. Dit staat 
het voorzitterschap 
en medewerking 
aan de RL Delier 
niet in de weg 

De Jonghe Klinisch geriater geen Tergooi neemt 
deel aan 
multicenterstudie 
naar deltascan, 
een delier-
monitor. 

Deltascan is een 
soort diagnostisch 
EEG voor delier, 
andere 
onderzoekers zijn 
daarvoor primair 
verantwoor-delijk, 
dus geen actie 

Osse psychiater Docent en opleider Lid van de 
Euridice trial 
stuurgroep en 
betrokken bij 
Deltascan 

Deltascan is een 
soort diagnostische 
EEG, andere 
werkgroepleden 
zijn daarvoor 
primair 
verantwoor-delijk, 
dus geen actie 

Altena Internist-
ouderengenees-kunde 

geen Geen geen 
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De Kort Neuroloog Bestuurslid stichting 
Postacademische 
Opleiding Klinische 
Neuropsychologie 

Geen geen 

Egberts Apotheker geen Geen geen 

Meijer Verpleegkundig 
specialist geriatrie 

0 uren contract bij 
Buurtzorg team de Pijp 

Geen geen 

Martinot Verpleegkundig 
specialist 

geen Geen geen 

Van de Kamp Specialist 
ouderengeneeskunde 

geen Geen geen 

Smit Intensivist NKIC Kwaliteitsvisitatie IC Spaarne gaat 
mogelijk 
meedoen aan 
multicenter studie 
Deltascan 

Deltascan is een 
soort diagnostisch 
EEG voor delier, 
andere 
onderzoekers zijn 
daarvoor primair 
verantwoordelijk, 
dus geen actie 

Fennema Intensivist Docent cursus NVIC 
Luchtwegmanagement 

Als Principal 
Investigator 
betrokken bij 
MIDEX studie 

MIDEX studie heeft 
betrekking op de IC 
en dat is 
uitgesloten in de 
huidige richtlijn 

Spijkers Vertegenwoor-diger 
Patiëntenfederatie 

   

 
Inbreng patiëntenperspectief 
Om meer inzichten te krijgen in de waarden en voorkeuren van patiënten, heeft de 
Patiëntenfederatie het onderzoek ‘ervaringen rondom een delier’ uitgevoerd via hun 
patiëntenpanel. Deze vragenlijsten werd ingevuld door 91 mantelzorgers van patiënten die 5 
een delier hadden doorgemaakt in het afgelopen jaar. Daarvan had 42% van de patiënten 
thuis een delier doorgemaakt, bij 16% in het ziekenhuis op een niet-geriatrische afdeling, bij 
13% in het verpleeghuis, bij 9% op de intensive care en bij 7% op de geriatrische afdeling van 
een ziekenhuis. Een verslag hiervan (zie aanverwante producten) is besproken in de 
werkgroep en de belangrijkste knelpunten zijn verwerkt in de richtlijn. Aan het begin werden 10 
knelpunten uitgevraagd en aan het einde werd de conceptrichtlijn tevens voor commentaar 
voorgelegd aan de Patiëntenfederatie, Alzheimer Nederland, de Parkinson Vereniging, 
UnieKBO en de ANBO. 
 
Implementatie 15 
In de verschillende fasen van de richtlijnontwikkeling is rekening gehouden met de 
implementatie van de richtlijn (module) en de praktische uitvoerbaarheid van de 
aanbevelingen. Daarbij is uitdrukkelijk gelet op factoren die de invoering van de richtlijn in 
de praktijk kunnen bevorderen of belemmeren. Het implementatieplan is te vinden bij de 
aanverwante producten.  20 
 
Werkwijze 
AGREE 
Deze richtlijn is opgesteld conform de eisen vermeld in het rapport Medisch Specialistische 
Richtlijnen 2.0 van de adviescommissie Richtlijnen van de Raad Kwaliteit. Dit rapport is 25 
gebaseerd op het AGREE II instrument (Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation II; 
Brouwers, 2010), dat een internationaal breed geaccepteerd instrument is. Voor een stap-
voor-stap beschrijving hoe een evidence-based richtlijn tot stand komt wordt verwezen naar 
het stappenplan Ontwikkeling van Medisch Specialistische Richtlijnen van het 
Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten. 30 
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Knelpuntenanalyse 
Tijdens de voorbereidende fase inventariseerden de voorzitter van de werkgroep en de 
adviseur de knelpunten. De werkgroep beoordeelde de aanbevelingen uit de eerdere 
richtlijn Delier volwassenen (NVKG, 2013)) op noodzaak tot revisie. Tevens zijn er 
knelpunten aangedragen door de wetenschappelijke verenigingen, de partijen genoemd 5 
onder het kopje inbreng patiëntenperspectief, Actiz en IGJ via een invitational conference. 
Een verslag hiervan is opgenomen onder aanverwante producten.  
 
Uitgangsvragen en uitkomstmaten 
Op basis van de uitkomsten van de knelpuntenanalyse zijn door de voorzitter en de adviseur 10 
concept-uitgangsvragen opgesteld. Deze zijn met de werkgroep besproken waarna de 
werkgroep de definitieve uitgangsvragen heeft vastgesteld. Vervolgens inventariseerde de 
werkgroep per uitgangsvraag welke uitkomstmaten voor de patiënt relevant zijn, waarbij 
zowel naar gewenste als ongewenste effecten werd gekeken. De werkgroep waardeerde 
deze uitkomstmaten volgens hun relatieve belang bij de besluitvorming rondom 15 
aanbevelingen, als cruciaal (kritiek voor de besluitvorming), belangrijk (maar niet cruciaal) en 
onbelangrijk. Tevens definieerde de werkgroep tenminste voor de cruciale uitkomstmaten 
welke verschillen zij klinisch (patiënt) relevant vonden.  
 
Strategie voor zoeken en selecteren van literatuur 20 
Voor de afzonderlijke uitgangsvragen werd aan de hand van specifieke zoektermen gezocht 
naar gepubliceerde wetenschappelijke studies in (verschillende) elektronische databases. 
Tevens werd aanvullend gezocht naar studies aan de hand van de literatuurlijsten van de 
geselecteerde artikelen. In eerste instantie werd gezocht naar studies met de hoogste mate 
van bewijs. De werkgroepleden selecteerden de via de zoekactie gevonden artikelen op 25 
basis van vooraf opgestelde selectiecriteria. De geselecteerde artikelen werden gebruikt om 
de uitgangsvraag te beantwoorden. De databases waarin is gezocht, de zoekstrategie en de 
gehanteerde selectiecriteria zijn te vinden in de module met desbetreffende uitgangsvraag. 
De zoekstrategie voor de oriënterende zoekactie en patiëntenperspectief zijn opgenomen 
onder aanverwante producten. 30 
 
Kwaliteitsbeoordeling individuele studies 
Individuele studies werden systematisch beoordeeld, op basis van op voorhand opgestelde 
methodologische kwaliteitscriteria, om zo het risico op vertekende studieresultaten (risk of 
bias) te kunnen inschatten. Deze beoordelingen kunt u vinden in de Risk of Bias (RoB) 35 
tabellen. De gebruikte RoB instrumenten zijn gevalideerde instrumenten die worden 
aanbevolen door de Cochrane Collaboration: AMSTAR - voor systematische reviews; 
Cochrane - voor gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek; Newcastle-Ottowa - voor 
observationeel onderzoek; QUADAS II – voor diagnostisch onderzoek.  
 40 
Samenvatten van de literatuur 
De relevante onderzoeksgegevens van alle geselecteerde artikelen werden overzichtelijk 
weergegeven in evidencetabellen. De belangrijkste bevindingen uit de literatuur werden 
beschreven in de samenvatting van de literatuur. Bij een voldoende aantal studies en 
overeenkomstigheid (homogeniteit) tussen de studies werden de gegevens ook kwantitatief 45 
samengevat (meta-analyse) met behulp van Review Manager 5.  
 
Beoordelen van de kracht van het wetenschappelijke bewijs  
A) Voor interventievragen (vragen over therapie of screening) 
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De kracht van het wetenschappelijke bewijs werd bepaald volgens de GRADE-methode. 
GRADE staat voor ‘Grading Recommendations Assessment, Development and Evaluation’ 
(zie http://www.gradeworkinggroup.org/). 
 
GRADE onderscheidt vier gradaties voor de kwaliteit van het wetenschappelijk bewijs: hoog, 5 
redelijk, laag en zeer laag. Deze gradaties verwijzen naar de mate van zekerheid die er 
bestaat over de literatuurconclusie (Schünemann, 2013).  
 

GRADE Definitie 

Hoog • er is hoge zekerheid dat het ware effect van behandeling dichtbij het geschatte effect van 
behandeling ligt zoals vermeld in de literatuurconclusie; 

• het is zeer onwaarschijnlijk dat de literatuurconclusie verandert wanneer er resultaten van 
nieuw grootschalig onderzoek aan de literatuuranalyse worden toegevoegd. 

Redelijk* • er is redelijke zekerheid dat het ware effect van behandeling dichtbij het geschatte effect 
van behandeling ligt zoals vermeld in de literatuurconclusie; 

• het is mogelijk dat de conclusie verandert wanneer er resultaten van nieuw grootschalig 
onderzoek aan de literatuuranalyse worden toegevoegd. 

Laag • er is lage zekerheid dat het ware effect van behandeling dichtbij het geschatte effect van 
behandeling ligt zoals vermeld in de literatuurconclusie; 

• er is een reële kans dat de conclusie verandert wanneer er resultaten van nieuw 
grootschalig onderzoek aan de literatuuranalyse worden toegevoegd. 

Zeer laag • er is zeer lage zekerheid dat het ware effect van behandeling dichtbij het geschatte effect 
van behandeling ligt zoals vermeld in de literatuurconclusie; 

• de literatuurconclusie is zeer onzeker. 

*in 2017 heeft het Dutch GRADE Network bepaald dat de voorkeursformulering voor de op een na hoogste 
gradering ‘redelijk’ is in plaats van ‘matig’ 10 
 
B) Voor vragen over diagnostische tests, schade of bijwerkingen, etiologie en prognose 
De kracht van het wetenschappelijke bewijs werd eveneens bepaald volgens de GRADE-
methode: GRADE-diagnostiek voor diagnostische vragen (Schünemann, 2008) en een 
generieke GRADE-methode voor vragen over schade of bijwerkingen, etiologie en prognose. 15 
In de gehanteerde generieke GRADE-methode werden de basisprincipes van de GRADE 
methodiek toegepast: het benoemen en prioriteren van de klinisch (patiënt) relevante 
uitkomstmaten, een systematische review per uitkomstmaat, en een beoordeling van 
bewijskracht op basis van de vijf GRADE-criteria (startpunt hoog; downgraden voor risk of 
bias, inconsistentie, indirectheid, imprecisie, en publicatiebias). 20 
 
C) Voor vragen over de waarde van meet- of classificatie-instrumenten (klinimetrie) 
Deze instrumenten werden beoordeeld op validiteit, intra- (test-hertest) en inter-
beoordelaarsbetrouwbaarheid, responsiviteit (alleen bij meetinstrumenten) en 
bruikbaarheid in de praktijk. (naar keuze: optie-1 ‘Bij ontbreken van een gouden standaard, 25 
werd een beoordeling van de bewijskracht van literatuurconclusies achterwege gelaten.’ Of 
optie-2 ‘De kracht van het wetenschappelijk bewijs werd bepaald met de generieke GRADE-
methode’). 
 
Formuleren van de conclusies 30 
Voor elke relevante uitkomstmaat werd het wetenschappelijk bewijs samengevat in een of 
meerdere literatuurconclusies waarbij het niveau van bewijs werd bepaald volgens de 
GRADE-methodiek. De werkgroepleden maakten de balans op van elke interventie (overall 
conclusie). Bij het opmaken van de balans werden de gunstige en ongunstige effecten voor 
de patiënt afgewogen. De overall bewijskracht wordt bepaald door de laagste bewijskracht 35 
gevonden bij een van de cruciale uitkomstmaten. Bij complexe besluitvorming waarin naast 
de conclusies uit de systematische literatuuranalyse vele aanvullende argumenten 
(overwegingen) een rol spelen, werd afgezien van een overall conclusie. In dat geval werden 
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de gunstige en ongunstige effecten van de interventies samen met alle aanvullende 
argumenten gewogen onder het kopje 'Overwegingen'.  
 
Overwegingen (van bewijs naar aanbeveling) 
Om te komen tot een aanbeveling zijn naast (de kwaliteit van) het wetenschappelijke bewijs 5 
ook andere aspecten belangrijk en worden meegewogen, zoals de expertise van de 
werkgroepleden, de waarden en voorkeuren van de patiënt (patient values and 
preferences), kosten, beschikbaarheid van voorzieningen en organisatorische zaken. Deze 
aspecten worden, voor zover geen onderdeel van de literatuursamenvatting, vermeld en 
beoordeeld (gewogen) onder het kopje ‘Overwegingen’.  10 
 
Formuleren van aanbevelingen 
De aanbevelingen geven antwoord op de uitgangsvraag en zijn gebaseerd op het 
beschikbare wetenschappelijke bewijs en de belangrijkste overwegingen, en een weging van 
de gunstige en ongunstige effecten van de relevante interventies. De kracht van het 15 
wetenschappelijk bewijs en het gewicht dat door de werkgroep wordt toegekend aan de 
overwegingen, bepalen samen de sterkte van de aanbeveling. Conform de GRADE-
methodiek sluit een lage bewijskracht van conclusies in de systematische literatuuranalyse 
een sterke aanbeveling niet a priori uit, en zijn bij een hoge bewijskracht ook zwakke 
aanbevelingen mogelijk. De sterkte van de aanbeveling wordt altijd bepaald door weging van 20 
alle relevante argumenten tezamen. 
 
Randvoorwaarden (Organisatie van zorg) 
In de knelpuntenanalyse en bij de ontwikkeling van de richtlijn is expliciet rekening 
gehouden met de organisatie van zorg: alle aspecten die randvoorwaardelijk zijn voor het 25 
verlenen van zorg (zoals coördinatie, communicatie, (financiële) middelen, menskracht en 
infrastructuur). Randvoorwaarden die relevant zijn voor het beantwoorden van een 
specifieke uitgangsvraag maken onderdeel uit van de overwegingen bij de bewuste 
uitgangsvraag. Meer algemene, overkoepelende, of bijkomende aspecten van de organisatie 
van zorg worden behandeld in de module Organisatie van zorg 30 
 
Indicatorontwikkeling 
Er werden geen indicatoren ontwikkeld voor deze richtlijn, gekozen werd om aan te sluiten 
bij de indicatoren van IGJ en VMS.  
 35 
Commentaar- en autorisatiefase 
De conceptrichtlijn werd aan de betrokken (wetenschappelijke) verenigingen en (patiënt) 
organisaties voorgelegd ter commentaar. De commentaren werden verzameld en besproken 
met de werkgroep. Naar aanleiding van de commentaren werd de conceptrichtlijn 
aangepast en definitief vastgesteld door de werkgroep. De definitieve richtlijn werd aan de 40 
deelnemende (wetenschappelijke) verenigingen en (patiënt) organisaties voorgelegd voor 
autorisatie en door hen geautoriseerd dan wel geaccordeerd. 
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Module 1 Meetinstrumenten 
 
1.1 Meetinstrumenten voor screening en diagnostiek van delier 
 
Uitgangsvraag 5 
Met welke meetinstrumenten kunnen de drie verschillende motorische subtypes van het 
delier (het subsyndromaal delier, delier bij dementie en delier bij hypokinetisch rigide 
syndroom) het beste opgespoord en gediagnosticeerd worden? 
Deze uitvraag omvat de volgende deelvragen: 
1. Met welke meetinstrumenten kan gescreend worden op een delier? 10 
2. Met welke meetinstrumenten kan een delier worden vastgesteld? 
3. Met welke meetinstrumenten kan het beloop van een delier gevolgd worden? 
 
Inleiding 
Er zijn verschillende meetinstrumenten beschikbaar waarmee gescreend kan worden op 15 
delier. Ook zijn er meetinstrumenten beschikbaar om de diagnose delier te stellen. Het 
beloop van een delier kan ook gevolgd worden met een meetinstrument. In de vorige versie 
van de richtlijn werd het gebruik van de Delirium Observation Screening Scale (DOSS), als 
screeningsinstrument en de Confusion Assessment Method (CAM), als diagnostisch 
instrument aangeraden. Ondanks de inzet van deze instrumenten, is het echter nog steeds 20 
een probleem dat een delier vaak veel te laat wordt ontdekt. Daarom is er naast de DOSS en 
CAM blijvend behoefte aan eenvoudige meetinstrumenten die laagdrempelig kunnen 
worden afgenomen.  
 
Zoeken en selecteren 25 
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse 
verricht naar de volgende zoekvraag (vragen): 
 
PICO 1 
P:  patiënten met een verhoogd risico op een delier; 30 
I:  meetinstrument voor de screening van een delier zoals DMSS, DRS-98, actometer, 

EEG, 3-D CAM, 4 A’s Test; 
C:  DOSS of CAM; 
R:  klinische diagnose delier door een arts conform DSM; 
O:  diagnostische accuratesse. 35 
 
PICO 2 
P: patiënten met waarschijnlijk een delier; 
I: 3D CAM; 
C:  CAM; 40 
R: klinische diagnose delier door een arts conform DSM; 
O:  diagnostische accuratesse. 
 
PICO 3 
P: patiënten met een delier; 45 
I:  meetinstrument om beloop delier te volgen zoals de DRS of DOSS of DRS-R-98; 
C:  klinische diagnose delier door een arts conform DSM of DRS-R-98; 
O:  validiteit, betrouwbaarheid en meetfouten. 
 
De meetinstrumenten worden ingedeeld in categorieën: screeningsinstrumenten, 50 
diagnostische meetinstrumenten en ernstmeetinstrumenten. In de literatuur worden deze 
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termen regelmatig door elkaar gebruikt hetgeen de conclusies bemoeilijkt. Het is van 
fundamenteel belang een onderscheid te maken. Screeningsinstrumenten zijn bedoeld om 
zoveel mogelijk patiënten te vinden bij wie verschijnselen aanwezig zijn die zouden kunnen 
passen bij een delier. Deze meetinstrumenten dienen dus met name sensitief te zijn. Bij 
diagnostische meetinstrumenten is het doel het stellen van de diagnose. Deze 5 
meetinstrumenten dienen dus vooral specifiek te zijn. Bij meetinstrumenten die de ernst van 
het delier vaststellen is reeds vastgesteld dat er daadwerkelijk sprake is van een delier. 
Hiermee kan het delier in de tijd worden vervolgd.  
 
Relevante uitkomstmaten 10 
De werkgroep achtte de diagnostische accuratesse voor de besluitvorming cruciaal. De 
sensitiviteit is hierbij vooral van belang, patiënten met verdenking delier mogen niet gemist 
worden. Specificiteit is iets minder belangrijk, verdere diagnostiek dient uit te wijzen of het 
inderdaad om een delier gaat. 
 15 
Grenzen voor klinische relevantie 
Sensitiviteit van 90% of hoger in combinatie met specificiteit van 80% of hoger. 
 
Zoeken en selecteren (Methode) 
In de database Medline (via OVID) is op 10 april 2019 met relevante zoektermen gezocht 20 
naar literatuur over diagnostische meetinstrumenten voor delier. De zoekverantwoording is 
weergegeven onder het tabblad Verantwoording. De literatuurzoekactie leverde 682 treffers 
op. Studies werden geselecteerd op grond van de volgende selectiecriteria: in het algemeen 
ziekenhuis (polikliniek/afdeling), de algemene populatie, de huisartsenpraktijk en de 
langdurige zorg en uitgevoerd bij minstens 20 patiënten en tenminste drie studies moesten 25 
hetzelfde meetinstrument hebben onderzocht. Op basis van titel en abstract werden in 
eerste instantie 28 studies voorgeselecteerd. Na raadpleging van de volledige tekst, werd 
uitgegaan van drie systematische reviews (zie exclusietabel voor overzicht geëxcludeerde 
studies). En daarnaast nog één artikel over een vragenlijst voor subtypes delier de Delirium 
Motor Subtypes Scale (DMSS) (Meagher, 2008). Tevens werd nog één studie toegevoegd 30 
waarin de DOSS werd gebruikt in verpleeghuizen (Teale, 2018). 
 
Resultaten 
Drie systematische reviews zijn opgenomen in de literatuuranalyse en twee aanvullende 
studies. De belangrijkste studiekarakteristieken en resultaten zijn opgenomen in de 35 
evidencetabellen. De beoordeling van de individuele studieopzet (risk of bias) is opgenomen 
in de risk-of-biastabellen. 
 
Samenvatting literatuur 
Beschrijving studies 40 
De literatuursearch leverde drie geschikte systematische reviews op (De, 2017; van 
Velthuijsen, 2016) en Quispel-Aggenbach, 2018) die aan de PICO voldeden.  
 
De systematische review Quispel Aggenbach (2018) was een review specifiek gericht op 
snelle screeningsinstrumenten die binnen drie minuten aan het bed konden worden 45 
gebruikt bij ouderen. Dit review includeerde 31 publicaties hierover tot en met december 
2017. De systematische review van van Velthuijsen (2016) beschreef de psychometrische 
eigenschappen van delier gemeten met meetinstrumenten gericht op de screening en 
diagnostiek van delier bij ouderen. Deze systematische literatuurreview includeerde tot en 
met 14 september 2015 43 artikelen die 28 verschillende meetinstrumenten beschreven.  50 
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De systematische review door De (2017) includeerde tot en met juli 2014 31 studies die 21 
screenings- en diagnostische meetinstrumenten beschreven, gericht op ziekenhuispatiënten.  
 
In de reviews van van Velthuijsen (2016) en ‘De (2017) werd geen aandacht besteed aan 
motorische subtypes van delier of subsyndromaal delier.  5 
 
De Delirium Motor Subtypes Scale (DMSS) was specifiek gericht op motorische subtypes van 
een delier en wordt daarom hier ook beschreven (Meagher, 2008). 
 
De review van van Velthuijsen (2016) beschreef vijf meetinstrumenten die in drie of meer 10 
kwalitatief goede studies waren beschreven (van Velthuijsen, 2016). Dit betrof de DOSS, 
Nursing Delirium Screening Scale (Nu-DESC), CAM, CAM-ICU en Delirium Rating Scale 
Revised 98 (DRS-R-98). Voor de CAM werden de resultaten van de volledige versie en van de 
verkorte versie toegepast buiten de IC hier beschreven en studies uitgevoerd op de IC 
geëxcludeerd, aangezien deze richtlijn zich niet richt op de IC. 15 
 
De diverse screeningsinstrumenten werden ook uitgelicht in de review van De; bovendien 
werden daar de Memorial Delirium Assessment Scale (MDAS), Single Question in Delirium 
(SQiD) en 4A’s Test (Alertness, Abbreviated mental test, Attention, Acute change or 
fluctuation in mental status: (4AT)) uitgebreid besproken. De 4AT was ondertussen ook in 20 
drie overige studies gevalideerd, dus wordt hieronder ook besproken.  
 
Resultaten 
Er werd voor de beschrijving van deze resultaten uitgegaan van de hierboven genoemde drie 
systematische reviews (De, 2017; van Velthuijsen, 2016; Quispel-Aggenbach, 2018).  25 
 
De review van Quispel-Aggenbach (2018) ging grotendeels in op korte cognitieve tests veelal 
gericht op aandacht en opwinding. Dit review excludeerde alle meetinstrumenten waarvoor 
extra informatie nodig was (medisch dossier, mantelzorger et cetera). Veel van de 
geïncludeerde tests zijn heel kort en geven aan dat er mogelijk sprake zou kunnen zijn van 30 
een aandachtsstoornis, het centrale kenmerk van een delier, zonder dat een andere 
cognitieve stoornis wordt uitgesloten. Verder onderzoek moet dan uitwijzen of het hier 
daadwerkelijk om een delier gaat, bijvoorbeeld door de inzet van meer specifieke 
diagnostische meetinstrumenten. De resultaten van de tests die het best scoorden worden 
hier beschreven (sensitiviteit van 90% of hoger in combinatie met specificiteit van 80% of 35 
hoger). Het gaat dan om de volgende tests: Abbreviated Mental Test (AMT-4), Digit 
cancellation test (DCT-2), Global Attentiveness Rating GAR, the months of the year 
backwards “(MOTYB, en Richmond Agitation and Sedation Scale (RASS) en Observational 
Level of Aurosal (OSLA). De DCT-2 en Global Attentiveness Rating (GAR) werden allebei 
slechts in één studie gevalideerd (O’Keefe 1997) en worden daarom verder niet besproken. 40 
 
Niet beschreven meetinstrumenten 
De MDAS wordt in deze richtlijntekst buiten beschouwing gelaten aangezien deze was 
gevalideerd bij patiënten met kanker en aids (Breitbart, 1997), wat de toepassing beperkt. 
De SQiD (Single Question in Delirium) nodigt de patiënt uit om een reis gedetailleerd te 45 
beschrijven (Lin,, 2015), en werd verder buiten beschouwing gelaten. De Delirium Diagnostic 
Tool Provisional (DDT Pro) werd buiten beschouwing gelaten aangezien deze alleen was 
gevalideerd in een kleine groep patiënten met hersenletsel (Kean, 2010). De Kloktekentest 
en Mini Mental State Examination (MMSE) werden buiten beschouwing gelaten aangezien 
deze niet geschikt zijn als screeningsinstrument voor delier (Adamis, 2016; Mitchell, 2014). 50 
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PICO 1 Korte cognitieve tests gebruikt bij de screening voor een delier 
AMT4 
De abbreviated mental test (AMT-4), is een onderdeel van de 4AT die verderop in de tekst 
besproken wordt. Hij is ontworpen om een snelle inschatting te maken van een mogelijke 
dementie maar kan ook in het kader van een screening van delier worden ingezet. Deze test 5 
werd gevalideerd in drie studies en de referentiestandaard was dan een CAM-ICU (Dyer 
2017), DSM-IV (Hendry, 2016) of een CAM (Lees, 2013). Een sensitiviteit van 83% tot 92% 
werd gezien en een specificiteit van 61% tot 82% in deze studies. 
 
MOTYB 10 
Months of the year backwards (MOTYB), bestaat uit het achterstevoren opnoemen van de 
maanden van het jaar. Dit is ook een onderdeel van de 4AT die verderop in de tekst 
besproken wordt. Deze test werd het vaakst onderzocht (Adamis, 2016; Fick, 2015. 
Grossman, 2017; Hendry, 2016; Leonard, 2016; O’Regan, 2014; O’Regan, 2017; Voyer, 2016) 
tegen een DSM IV of DSM 5 diagnose of een DRS-R-98. Een sensitiviteit van 75 tot 95% werd 15 
gezien en een specificiteit van 50 tot 90%. 
 
RASS 
De Richmond Agitation Sedation Scale (RASS) is een schaal die veelal op de IC wordt gebruikt 
om de diepte van de sedatie te meten, maar hij wordt nu ook gebruikt om het niveau van 20 
bewustzijn te meten om delier status in te schatten.  
 
Het item sedatie werd dan vervangen door sufheid. De RASS is niet gevalideerd om een 
delier te meten en dus niet bruikbaar bij de screening op een delier en wordt daarom hier 
verder niet besproken. 25 
 
OSLA 
De Observational Scale of Level of Arousal (OSLA) is een kort meetinstrument dat niveau van 
opwinding meet. Hij wordt gescoord na een korte interactie met de patiënt. De onderdelen 
van het meetinstrument zijn: ogen openen, oogcontact, houding en beweging. Ieder 30 
onderdeel wordt gescoord en de score kan van 0 tot 15 variëren. Bij een score boven de 3 
werd een delier waarschijnlijk. Dit meetinstrument werd onderzocht bij 30 mensen met een 
heupfractuur (Tieges, 2013) en bij 114 mensen van 70 jaar en ouder die deels ook dement 
waren. De OSLA had een sensitiviteit van tot 85 tot 90%, en een specificiteit van 82 tot 90% 
(Tieges, 2013; Richardson, 2017). Bij patiënten met dementie werd een sensitiviteit van 74% 35 
gezien en een specificiteit van 96% (Richardson, 2017). 
 
Screeningsinstrumenten 
DOSS 
Er werden drie studies gevonden die de DOSS (Delirium Observation Screening Scale ) 40 
hadden gevalideerd in een ziekenhuis (Van Gemert, 2007; Koster, 2009; Schuurman, 2003). 
Eén studie bestudeerde het gebruik van de DOSS in een verpleeghuis (Teale, 2018). De DOSS 
is een screeningsinstrument dat door de verpleegkundige gebruikt kan worden. De DOSS is 
gebaseerd op de DSM-IV diagnostische criteria voor delier. De originele versie van de schaal 
bevatte 25 gedragsitems die acht diagnostische en gerelateerde symptomen omvatten: 45 
verstoringen van het bewustzijn, aandacht en concentratie, stemming en perceptie, denken, 
geheugen, oriëntatie, psychomotore activiteit, slaap-waak patroon. Een gemiddelde score 
van > 3 over 3 diensten gemeten maakte een delier waarschijnlijk. Deze gedragsitems zijn 
waar te nemen door een getrainde verpleegkundige met basiskennis van geriatrie. De DOSS 
kan in minder dan vijf minuten worden ingevuld. In de studie van Schuurman (2003) werd de 50 
DOSS gevalideerd: van de 82 patiënten opgenomen op een geriatrische afdeling 
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ontwikkelden vier een delier en van de 92 patiënten opgenomen met een heupfractuur 
ontwikkelden 18 een delier. Deze patiënten waren gemiddeld 83 jaar (SD=6) oud. In 2007 
werd een ingekorte versie van de DOSS gevalideerd. De ingekorte DOSS bevat 13 items die 
de volgende diagnostische en gerelateerde symptomen omvatten: aandacht en 
concentratie, denken, geheugen, alertheid, emotie, traagheid, oriëntatie, psychomotore 5 
activiteit, slaap waak patroon, stemming en perceptie. Onderzoek werd uitgevoerd bij 
patiënten van 70 jaar of ouder met minstens drie andere aandoeningen (Van Gemert, 2007). 
 
Een sensitiviteit van (89 en 100%) en specificiteit (87% en 97%) werd berekend in twee 
studies in vergelijking met DSM-IV diagnose door een geriater (Van Gemert, 2007; 10 
Schuurman, 2003).  
 
In 2009 werd de ingekorte DOSS geëvalueerd bij 112 patiënten die een electieve 
hartoperatie hadden ondergaan (Koster). Vierentwintig patiënten (21,4%) werden delirant. 
De sensitiviteit en specificiteit van de DOSS voor het herkennen van het delier bedroeg 15 
respectievelijk 100% en 97%. 
 
In 2018 werd de 25-item DOSS gevalideerd in negen verpleeghuizen in het Verenigd 
Koninkrijk (Teale, 2018). De DOSS werd afgenomen bij 216 bewoners met een gemiddelde 
leeftijd van 84,9 jaar en vergeleken met de CAM als gouden standaard. De CAM werd 20 
tweemaal per week bij de deelnemers afgenomen. Gedurende 15 maanden was de CAM 78 
maal positief voor een delier. De sensitiviteit van de DOSS, afgenomen door getrainde 
verzorgenden bedroeg 0,61 en de specificiteit 0,71. 
 
NU-DeSC 25 
De Nursing Delirium Screening Scale (NU-DeSC) is een observationeel instrument dat werd 
ontwikkeld speciaal voor verpleegkundigen. Het werd gevalideerd in vier studies. De schaal 
heeft vijf items: oriëntatie, gedrag, communicatie, illusies/hallucinaties en psychomotore 
retardatie. Deze items werden allemaal gescoord op een twee-punts schaal; het totale score 
bereik lag daarmee tussen 0 en 10. 0 stond hierbij voor geen symptomen en score van > 2 30 
maakte een delier waarschijnlijk. De schaal is observationeel en wordt idealiter driemaal 
daags gescoord tijdens iedere verpleegkundige shift en kan in minder dan twee minuten 
worden uitgevoerd. Het instrument is gratis toegankelijk, maar training is wel noodzakelijk. 
 
Sensitiviteit (range 32% tot 96%, met één score onder 72%) en specificiteit (range 69% tot 35 
92%, met één score onder 79%) werd beschreven in vier validatiestudies (Claessen Lingehall, 
2013; Leung, 2008; Neufeld, 2013). Echter de hoogste sensitiviteit (96%) werd gezien in de 
studie van Leung, waarin een afwijkende afkapwaarde van  >0 werd gehanteerd. 
 
4AT 40 
De 4A’s Test (4AT) bestaat uit vier items, het eerste item test alertheid, vervolgens twee 
korte cognitieve screeningstests: de Abbreviated Mental Test (AMT4) en het opnoemen van 
maanden in omgekeerde volgorde en tot slot een inschatting van acute veranderingen of 
fluctueringen in de mentale status (MacLullich, 2011).  
 45 
In een validatiestudie werd de 4AT bij 70-plussers op een acute geriatrische afdeling en 
revalidatieafdeling afgezet tegen de DSM-IV-TR diagnose gesteld door een geriater. Deze 
beschreef een goede sensitiviteit (90%) en specificiteit (84%) (Bellelli, 2014). Een andere 
validatiestudie uitgevoerd bij 65-plussers op een geriatrische of orthogeriatrische afdeling 
valideerde de 4AT tegen de DSM5 en de CAM. Deze vond een sensitiviteit van 87% en 80% 50 
voor het detecteren van delier, 86% en 71% bij patiënten met mogelijke dementie (De, 
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2017), daarbij werd een oppervlak onder de ROC-curve van 0,92 en 0,89 gezien bij patiënten 
met mogelijke dementie. Een andere validatiestudie valideerde 4AT met DSM 5 en ook 
andere screeningsinstrumenten: Abbreviated Mental Test (AMT) bij 500 patiënten 
gemiddeld 83 jaar (Hendry, 2016) op een geriatrie afdeling met DSM 5 diagnose als 
referentie. Deze studie liet een sensitiviteit van 87% en een specificiteit van 70% zien. 5 
 
PICO 2 Diagnostische meetinstrumenten 
CAM 
De CAM (Confusion Assessment Method) is een semigestructureerd interview, gebaseerd op 
de DSM criteria. Het bestaat uit negen items acuut begin, onoplettendheid, onlogisch 10 
denken, verminderd bewustzijnsniveau, desoriëntatie, slecht geheugen, verstoorde 
waarneming, psychomotore retardatie en een verstoord slaap-waakritme. De volgende vier 
zijn cruciaal: acuut begin en fluctuerend verloop, onoplettendheid, onlogisch denken en een 
verminderd bewustzijnsniveau. Het afnemen van de volledige CAM kost 7 tot 15 minuten. Er 
werd ook een verkorte versie ontwikkeld bestaande uit de volgende drie criteria: acuut 15 
begin en fluctuerend beloop, aandachtstoornis en onlogisch denken of verminderd 
bewustzijnsniveau. De verkorte versie van de CAM werd gebruikt in de studies van Laurila 
(2002), Monette (2001) en Pompei (1995). Het instrument was ontwikkeld voor gebruik door 
clinici, niet-psychiaters, maar werd in twee studies ook door verpleegkundigen afgenomen. 
 20 
Sensitiviteit varieerde van 46% tot 94% (Pompei, 1995; Monette, 2001). De specificiteit had 
een range van 63% tot 100%, hoewel alle studies behalve die van Laurilla, 2002 een 
specificiteit van 90% of hoger rapporteerden. De interrater reliability werd gerapporteerd en 
de kappa varieerde van 0,65 tot 1,00.  
 25 
De sensitiviteit van de korte versie van de CAM varieerde van 53 tot 90% en de specificiteit 
van 84 tot 100%. 
 
3D CAM 
Het drie minuten durende diagnostische interview voor CAM-gedefinieerd delier (3D-CAM) 30 
is een korte 20-item beoordeling (10 cognitieve items en 10 interviewer observaties) 
gebaseerd op het CAM algoritme. Het werd afgeleid van de 160-item gestructureerde 
beoordeling met de item respons theorie en modeleringstechnieken. Deze items werden 
specifiek geselecteerd om het CAM algoritme te operationaliseren.  
 35 
De 3D CAM werd gevalideerd bij 201 patiënten boven de 75 jaar op een algemene 
ziekenhuisafdeling tegen de DSM-IV. Er werd een sensitiviteit van 95% en een specificiteit 
van 94% gezien (Marcantonio, 2014). Een andere studie vond dat de interne consistentie 
goed scoorde met een kappa van 0,93 en 0,84 bij vergelijking van twee populaties met in 
totaal 566 patiënten (Vasulinashorn, 2016). 40 
 
PICO 3 Ernstmeetinstrumenten 
PICO 3 
P:  patiënten met een delier; 
I:  meetinstrument om beloop delier te volgen zoals de DRS of DOSS of DRS-R-98; 45 
C:  klinische diagnose delier door een arts conform DSM of DRS-R-98; 
O:  validiteit, betrouwbaarheid en meetfouten. 
 
DOSS 
Als instrument om de ernst van het delier te meten werd de ingekorte DOSS (Delirium 50 
Observation Screening Scale) in één studie onderzocht (Scheffer, 2011). De mate van 
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overeenkomst tussen de scores op de DOSS en de DRS-R-98 werd onderzocht bij 97 
patiënten met delier gediagnosticeerd met de CAM-lijst. Er werd een correlatie van 0,67 
gevonden tussen beide instrumenten. De mate van overeenkomst was groter bij patiënten 
zonder cognitieve beperkingen (0,67) dan bij patiënten met cognitieve beperkingen (0,61), 
zoals vastgesteld met de IQCODE. Bij patiënten met een hypoactief delier was de correlatie 5 
0,40; bij een hyperactief delier 0,44 en bij de gemengde vorm 0,69. 
 
DRS-R-98 
De herziene versie van de DRS (Delirium Rating Scale) dient om delier te diagnosticeren en 
de ernst van het delier te kwantificeren. Deze 16-item schaal bevat een aantal diagnostische 10 
items: acuut begin, fluctuerend beloop en lichamelijke stoornissen en items die de ernst 
bepalen: aandacht, oriëntatie, geheugen (korte en lange termijn), slaap-waakcyclus 
stoornissen, verstoorde waarneming en hallucinaties, waanbeelden, betrouwbaarheid 
gevoelsleven (‘liability of affect’), taal, verstoord denken, rusteloze activiteit gepaard gaande 
met angst en opwinding of motorische traagheid. Drie items zijn gericht op het detecteren 15 
van delier en 13 op het meten van de ernst van het delier. Scores variëren van 0 tot 44 en 
patiënten met een score hoger dan 18 worden als delier-positief beoordeeld. Dit 
meetinstrument werd ontwikkeld voor gebruik door clinici en niet door verpleegkundigen, 
en een korte training voor niet-psychiaters werd aanbevolen. De tijdsduur van afname of 
kosten werden niet beschreven. 20 
 
De DRS-R-98 werd gevalideerd in vier verschillende studies (Andrew, 2009; De Negreiros, 
2008; De Rooij, 2006 en Whittamore 2014). De sensitiviteit was 56%, 57%, 75% en 93%; en 
de specificiteit was 71%, 82%, 95% en 98%. 
 25 
Subtypering delier 
Delirium motor subtyping scale (DMSS) 
De originele DMSS (Delirium Motor Subtyping Scale) (Meagher, 2008) bestaat uit 11 
motorische symptomen van delier (4 hyperactieve en 7 hypoactieve) geselecteerd vanwege 
hun fenomenologie. Ook waren ze specifiek voor delier ten opzichte van controles. De DMSS 30 
kan ingevuld worden door een professional die bekend is met delier. Elk item werd gescoord 
als aanwezig of afwezig door observatie en bespreking met de verantwoordelijke 
verpleegkundige voor de afgelopen 24 uur. Er moesten minstens twee symptomen van een 
subtype aanwezig zijn om te voldoen aan een subtype. Patiënten die aan beide types 
voldeden werden als ‘gemengd’ type geclassificeerd en patiënten die aan geen type 35 
voldeden werd als ‘geen subtype’ geclassificeerd. 
 
Eén studie valideerde de DMSS in Nederland en vond een sensitiviteit van 56% (gemengd) 
tot 100% (hyperactief of geen subtype) en specificiteit van 88% (hypoactief) tot 97% 
(gemengd subtype) (Slor, 2014). Adamis vond een hoge interne consistentie voor de DMSS 40 
(Ω = 0,90). 
 
Bewijskracht van de literatuur (per instrument) 
AMT4 
Gebaseerd op diagnostische studies, daarvan start de bewijskracht als hoog. De 45 
diagnostische accuratesse werd gemeten in de vorm van sensitiviteit en specificiteit. In de 
studie van Dyer was het niet duidelijk of indextest en referentietest onafhankelijk van elkaar 
waren beoordeerd, daarom werd de bewijskracht verlaagd naar gemiddeld. 
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MOTYB 
Gebaseerd op diagnostische studies, daarvan start de bewijskracht als hoog. De 
diagnostische accuratesse werd gemeten in de vorm van sensitiviteit en specificiteit. In de 
studie van Adamis (2016) en O’Reagan (2014) was het onduidelijk of sprake was van 
blindering van de beoordelaars, daarom werd de bewijskracht verlaagd naar gemiddeld. 5 
 
OSLA 
Gebaseerd op diagnostische studies, daarvan start de bewijskracht als hoog. De 
diagnostische accuratesse werd gemeten in de vorm van sensitiviteit en specificiteit. De 
bewijskracht werd verlaagd wegens beperkingen in de studie van Tieges en Richardson 10 
(onduidelijk of de beoordelaars van de beide meetinstrumenten geblindeerd waren voor de 
andere meting), daarom werd de bewijskracht verlaagd naar gemiddeld. Voor patiënten met 
dementie werd slechts één studie gevonden, daarom werd de bewijskracht hier verlaagd 
naar laag wegens imprecisie. 
 15 
DOSS  
Gebaseerd op diagnostische studies, daarvan start de bewijskracht als hoog. De 
diagnostische accuratesse werd gemeten in de vorm van sensitiviteit en specificiteit. 
Bewijskracht werd verlaagd wegens inconsistentie aangezien de gemeten sensitiviteit en 
specificiteit sterk varieerde tussen de studies; bewijskracht werd als gemiddeld gegradeerd.  20 
 
NU-DeSC 
Gebaseerd op diagnostische studies, daarvan start de bewijskracht als hoog. De 
diagnostische accuratesse werd gemeten in de vorm van sensitiviteit en specificiteit. 
Bewijskracht werd niet verlaagd voor beperkingen in studies; risk of bias was laag voor de 25 
vier studies. Inconsistentie: één studie zag een veel lagere sensitiviteit dan gemeten in de 
andere studies hiervoor werd de bewijskracht verlaagd; indirectheid was niet van 
toepassing; bewijskracht werd als gemiddeld gegradeerd. 
 
4AT 30 
Gebaseerd op diagnostische studies, daarvan start de bewijskracht als hoog. De 
diagnostische accuratesse werd gemeten in de vorm van sensitiviteit en specificiteit. 
Bewijskracht werd niet verlaagd voor beperkingen in studies; risk of bias was laag voor de 
drie studies. Inconsistentie en indirectheid was niet van toepassing, bewijskracht werd als 
hoog gegradeerd. 35 
 
CAM 
Gebaseerd op diagnostische studies, daarvan start de bewijskracht als hoog. De 
diagnostische accuratesse werd gemeten in de vorm van sensitiviteit en specificiteit. 
Bewijskracht werd niet verlaagd voor beperkingen in studies; risk of bias was laag voor de 40 
meeste studies. Inconsistentie: twee studie zagen een veel lagere sensitiviteit en één studie 
zag een veel lagere specificiteit dan gemeten in de andere studies; hiervoor werd de 
bewijskracht verlaagd; indirectheid was niet van toepassing; bewijskracht werd als 
gemiddeld gegradeerd. 
 45 
3D CAM 
Gebaseerd op diagnostische studies, daarvan start de bewijskracht als hoog. De 
diagnostische accuratesse werd gemeten in de vorm van sensitiviteit en specificiteit. 
Bewijskracht werd verlaagd voor beperkingen in studies; risk of bias was laag voor één 
studie en onbekend voor de andere. Inconsistentie: niet van toepassing want dit werd 50 
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slechts in één studie ingeschat; daarom werd de bewijskracht wel verlaagd wegens 
imprecisie; indirectheid was niet van toepassing; bewijskracht werd als laag gegradeerd. 
 
DRS-R-98 
Gebaseerd op klinimetrische studies, daarvan start de bewijskracht als hoog. Bewijskracht 5 
werd niet verlaagd voor beperkingen in studies; risk of bias was laag voor de vier studies. De 
resultaten tussen de studies varieerden sterk, daarom werd de bewijskracht met één niveau 
verlaagd; indirectheid was niet van toepassing; bewijskracht werd als gemiddeld gegradeerd. 
 
DMSS 10 
Gebaseerd op klinimetrische studies, daarvan start de bewijskracht als hoog. De 
diagnostische accuratesse werd gemeten in de vorm van sensitiviteit en specificiteit. De 
bewijskracht werd verlaagd voor imprecisie omdat de DMSS maar in één studie was 
gebruikt; indirectheid werd ook voor verlaagd want de DSM werd hier niet gebruikt als 
gouden standaard; bewijskracht werd als laag gegradeerd. 15 
 
Conclusies 
Korte screeningstests 
AMT4 
4AT 20 

Redelijk 
GRADE 

De AMT4 had een sensitiviteit van 83 tot 92% en specificiteit van 61 tot 82%. 
 

Bronnen: (Dyer, 2017; Hendry, 2016; Lees, 2015) 
 
MOTYB 

Redelijk 
GRADE 

De MOTYB had een sensitiviteit van 75 tot 95% en specificiteit van 50 tot 
90%. 
 
Bronnen: (Adamis, 2016; Fick, 2015; Grossman, 2017; Hendry, 2016; Leonard, 
2016; O’Regan, 2014; O’Regan, 2017; Voyer, 2016) 

 
OSLA 

Redelijk 
GRADE 

De OSLA had een sensitiviteit van tot 85 tot 90%, en een specificiteit van 82 
tot 90%.  
 
Bronnen: (Tieges, 2013; Richardson, 2017) 

 25 
OSLA bij patiënten met dementie 

Laag 
GRADE 

Bij patiënten met dementie werd een sensitiviteit van 74% gezien en een 
specificiteit van 96%. 
 
Bronnen: (Richardson, 2017) 

 
Screeningsinstrumenten delier 
DOSS 

Redelijk 
GRADE 

De DOSS had een goede sensitiviteit (89-100%) en specificiteit (87-97%) voor 
het screenen op een delier door verpleegkundigen. 
 

Bronnen: (Schuurman,, 2003; Van Gemert, 2007; Koster, 2009) 

 30 
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NU-DeSC 

Redelijk 
GRADE 

De Nu-DeSC had een matig tot goede sensitiviteit (42 tot 80%) en een goede 
specificiteit (81 tot 98%) voor het screenen op een delier door 
verpleegkundigen. 
 
Bronnen: (Claessen Lingehall, 2013; Hargrave, 2017; Neufeld, 2013) 

 
4AT 

Hoog 
GRADE 

De 4AT had een sensitiviteit 87-90%, specificiteit 70 tot 80% 
 

Bronnen: (Bellelli, 2014; De, 2017; Hendry, 2016) 
 
Diagnostische meetinstrumenten 5 
CAM 

Redelijk 
GRADE 

De CAM en de verkorte versie van de CAM hadden een matig tot goede 
sensitiviteit (46 tot 90%) en specificiteit (63 tot 100%) voor het 
diagnosticeren van een delier. 
 
Bronnen: (Fabbri, 2001; Gonzalez, 2004; Hestermann, 2009; Laurila, 2002; 
Martins, 2015; Monette, 2001; Pompei, 2015; Ryan, 2009; Thomas, 2012; 
Wongpakaran, 2011) 

 
3D CAM 

Laag 
GRADE 

De 3D CAM lijkt een goede sensitiviteit (92 tot 95%) en specificiteit (94 tot 
100%) te hebben. 
 
Bronnen: (Marcantonio, 2014; Vasulinashorn, 2016) 

 
Ernstmeetinstrumenten 10 
DRS-R-98 

Redelijk 
GRADE 

De DRS-R-98 lijkt een matig tot goede sensitiviteit (56 tot 93%) en een goede 
specificiteit (82 tot 95%) te hebben voor het diagnosticeren van een delier.  
 
Bronnen: (Andrew, 2009; De Negreiros, 2008; De Rooij, 2006) 

 
Subtypering delier 
DMSS 

Laag 
GRADE 

De DMSS lijkt een goede sensitiviteit (56 tot 100%) en specificiteit (88 tot 
97%) te hebben voor de subtypering van een delier. 
 
Bronnen: (Adamis, 2016; Fitzgerald, 2016; Slor, 2014) 

 15 
Overwegingen - van bewijs naar aanbeveling 
Voor en nadelen van de interventie en kwaliteit van bewijs 
De in de studies gemeten sensitiviteit en specificiteit zijn eigenlijk altijd hoger dan in de 
klinische praktijk. Dat komt doordat er extra aandacht wordt besteed aan scholing en de 
meetinstrumenten vaak ook worden afgenomen door specifiek hierin-opgeleid personeel. 20 
Ook worden complexere patiënten soms geëxcludeerd in de studies. 
 
Een andere beperking is dat gebruik gemaakt wordt van informatie die verkregen is uit 
observatie en een psychiatrisch onderzoek. In de hier besproken studies werd het klinisch 
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oordeel van een arts, gebaseerd op de DSM criteria of CAM, als gouden standaard voor de 
diagnose delier gebruikt. Dit klinisch oordeel is feilbaar. Uit onderzoek blijkt ook de 
interobserver variabiliteit in de diagnose delier groot (Numan, 2017). De hierna 
gepresenteerde data uit de literatuur zijn daardoor minder absoluut als de getallen doen 
geloven. 5 
 
Sinds de vorige richtlijn zijn een aantal nieuwe screeningsinstrumenten (4AT en Nu-De-SC) 
voor het delier ontwikkeld en enkele andere gevalideerd (OSLA). Ten opzichte van de in 
Nederland veel gebruikte DOSS hebben deze nieuwkomers geen betere sensitiviteit of 
specificiteit. Wel is een voordeel van de 4-AT en de Nu-Desc dat deze minder tijd kosten om 10 
af te nemen. Mogelijk dat de OSLA beter een delier detecteert dan de DOSS bij patiënten 
met een dementie. Hier is echter meer onderzoek naar nodig. Voor de subtypering van een 
delier lijkt de DMSS een goede sensitiviteit en specificiteit te hebben. Bij verdenking op een 
hypoactief delier kan de DMSS hierdoor steunend zijn. De bewijskracht voor deze 
bevindingen wordt echter als laag tot zeer laag beoordeeld. 15 
 
Wanneer de verschillende screeningsinstrumenten worden vergeleken is te zien dat de CAM 
een redelijke tot goede sensitiviteit en specificiteit heeft, en dat de 3DCAM en DRS-R-98 
mogelijk zelfs wat beter presteren. 
 20 
Verschillende behoeften 
Veel meetinstrumenten worden afgenomen door verpleegkundigen die eerst worden 
opgeleid in het gebruik van dit meetinstrument. De vraag welk instrument het meest 
geschikt is voor screenen op het voorkomen van een delier hangt daarmee samen. Ook het 
optreden van risicofactoren, het wel of niet kunnen communiceren met de patiënt (beperkt 25 
bij CVA en dementie), als ook organisatie gerelateerde factoren (beschikbaar zijn van 
voldoende gekwalificeerd en getraind personeel) bepalen welk instrument het meest 
geschikt is. Ook kan het belastend zijn voor stafleden om iedere keer weer een nieuw 
screeningsinstrument te leren beheersen. Informatie van mantelzorger speelt ook een 
belangrijke rol bij het diagnosticeren van een delier (Rosgen, 2018). 30 
 
Kosten 
Een delier zorgt voor een langere ligduur en daardoor hogere zorgkosten. Screenen op een 
delier zal zeker zorgen voor een belasting bij de stafleden, maar is wel kosteneffectief. 
 35 
Aanvaardbaarheid, haalbaarheid en implementatie 
Screenen op een delier is in Nederlandse ziekenhuizen bij risico patiënten op een delier 
verplicht gesteld door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Screenen op een delier vindt in 
de hedendaagse klinische praktijk in de regel plaats met behulp van de DOSS.  
 40 
Meer zekerheid 
De gouden standaard bij delier diagnostiek is het feilbare klinisch oordeel. Er bestaat 
behoefte aan biomarkers, die de diagnose delier met meer zekerheid ondersteunen. In 
kleine tot middelgrote studies met een hoog risico op bias zijn een 50-tal biomarkers 
onderzocht. Het is echter nog te vroeg om biomarkers in bloed en liquor te gebruiken in de 45 
klinische praktijk (Androvosa, 2015; Hall, 2017; Toft, 2019).  
 
Een mogelijke alternatief is het EEG. In een overzichtsartikel wordt de 60 jarige relatie tussen 
EEG en delier beschreven (Neufeld, 2013). Sinds 1959 is het bekend dat er reversibele 
veranderingen ontstaan door een delier. Er wordt beschreven dat er een verminderde 50 
reactiviteit plaats vindt van het achtergrondritme en meer bijmenging met trage frequenties 
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uit de Theta en Deltaband (dit geldt niet voor het onttrekkingsdelier na alcohol- en 
benzodiazepinegebruik waar het EEG juist versneld is met een laag Voltage (Engel & 
Romano, 1959). Waarschijnlijk sluit een volledig normaal EEG, dus niet vertraagd en normaal 
reactief, een delier uit. De voorspellende waarde van het EEG neemt toe als het EEG 
meerdere dagen achter elkaar wordt afgenomen. Dan ook lijkt het voldoende om gebruik te 5 
maken van de Fp2-Fz afleiding en kan gekeken worden naar de relatieve power van de 
Deltaband(Numan, 2019). Ook in een studie waarbij het EEG visueel (niet kwantitaief ) werd 
beoordeeld (Kimchi, 2019) bleek een combinatie van gegeneraliseerde theta of delta 
vertraging sterk geassocieerd met een klinisch delier (OR 10,3, 95% confidence interval 5,3 
tot 20,1) en de mate van vertraging was gerelateerd aan de ernst van het delier en tevens 10 
met ieder onderdeel van de CAM. Vertraging was ook waarneembaar bij een normale mate 
van ‘arousal’. Interessant is eveneens dat er aanwijzingen zijn dat de vertraging van het EEG 
reeds kan optreden bij patiënten bij wie sprake is van een subsyndromaal delier.  
 
Er vindt nog volop onderzoek plaats naar de plaats van het EEG in de diagnostiek van delier 15 
maar waarschijnlijk kan wel worden gesteld dat er reeds nu een indicatie bestaat voor een 
EEG registratie in situaties waarin de klinische diagnose wordt bemoeilijkt, wanneer een 
evaluatie bemoeilijkt wordt door ernstige communicatieproblemen zoals bij een afasie of 
sedatie op de IC. Ook kan intra-operatief EEG gebruikt worden om de diepte van de 
anesthesie te bewaken. Deze zogenaamde neuromonitoring wordt in richtlijnen geadviseerd 20 
om zodoende minder postoperatieve complicaties te krijgen, waaronder een delier (Koch, 
2018).  
 
Waarden en voorkeuren van patiënten (en eventueel hun verzorgers) 
Om meer inzichten te krijgen in de waarden en voorkeuren van patiënten, heeft de 25 
Patiëntenfederatie het onderzoek ‘ervaringen rondom een delier’ uitgevoerd via hun 
patiëntenpanel. Deze vragenlijsten werd ingevuld door 91 mantelzorgers van patiënten die 
een delier hadden doorgemaakt in het afgelopen jaar. Hier volgt de belangrijkste informatie 
op het gebied van de diagnose van het delier. De diagnose werd in 29% van de gevallen 
vastgesteld door de huisarts. In 19% van de gevallen werd een andere specialist genoemd 30 
die betrokken was bij de diagnose van het delier zoals een oncoloog, internist, cardioloog, 
hematoloog, neuroloog en orthopeed. En in 74% van de gevallen werd het delier snel 
herkend door de zorgverlening, maar in 26% van de gevallen duurde het even. De 
Patiëntenfederatie geeft daarom de volgende aanbevelingen op het gebied van de 
diagnostiek: 35 
• Wees alert op een mogelijk delier ondanks eventuele comorbiditeit of een andere 

hoofddiagnose. 

• Breng een patiënt in een veilige omgeving. 

• Betrek de naaste(n) in de diagnosestelling en bespreek dit. 

• Geef informatie over het delier, het verloop, de ernst, de recidivekans en de duur 40 
ervan (eventueel schriftelijk) met name voor de naaste(n). 

 
Rationale/ balans tussen de argumenten voor en tegen de interventie 
Ten opzichte van de reeds langer bestaande screeningsinstrumenten voor een delier, 
hebben de nieuwe screeningsinstrumenten mogelijk een klein voordeel doordat ze iets 45 
minder tijdsintensief zijn. Anderzijds is de DOSS in Nederland goed ingevoerd en zijn 
verpleegkundigen gewend hiermee te werken.  
 
Ten opzichte van de reeds langer bestaande diagnostische meetinstrumenten voor een 
delier kan mogelijk de 3D CAM een aanvulling zijn, echter onderzoek hiernaar is nog 50 
beperkt. 
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Aanbevelingen 
Screeningsinstrumenten 

Gebruik als verpleegkundige de DOSS voor screenen op delier. 
 

Overweeg het instrument ATM-4 als de voorkeur uitgaat naar een zeer eenvoudig 
instrument waarvoor geen scholing nodig is. 

 
Diagnostische meetinstrumenten 5 
Bevestig als arts de diagnose delier met de geldende DSM criteria, eventueel door gebruik te 
maken van de CAM of 3-D-CAM. 

 
Subtypering 

Gebruik als arts de DMSS als motorische subtypering van het delier gewenst is. 
 
Vervolgen delier 

Vervolg als verpleegkundige het beloop van een delier met de DOSS. 
 10 
Ernstmeetinstrumenten 

Gebruik de absolute score van de DOSS voor het vaststellen van de ernst als er gekozen 
wordt om één instrument voor zowel screening als ernst te gebruiken. 
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Geldigheid en Onderhoud 
Module1 Regiehouder(s

)2 
Jaar van 
autorisati
e 

Eerstvolgend
e 
beoordeling 
actualiteit 
richtlijn3 

Frequentie 
van 
beoordelin
g op 
actualiteit4 

Wie 
houdt er 
toezicht 
op 
actualiteit
5 

Relevante 
factoren 
voor 
wijzigingen 
in 
aanbeveling
6 

Meetinstrumente
n delier 

NVKG 2020 2025 Eens in de 
vijf jaar 

NVKG Nieuwe 
meetin-
strumenten 

 

  

 
1 Naam van de module 
2 Regiehouder van de module (deze kan verschillen per module en kan ook verdeeld zijn over meerdere 
regiehouders) 
3 Maximaal na vijf jaar 
4 (half)Jaarlijks, eens in twee jaar, eens in vijf jaar 
5 regievoerende vereniging, gedeelde regievoerende verenigingen, of (multidisciplinaire) werkgroep die in stand 
blijft 
6 Lopend onderzoek, wijzigingen in vergoeding/organisatie, beschikbaarheid nieuwe middelen 
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Bijlagen bij module 1 

 
Kennislacunes 
Welke screeningsinstrumenten (VMS, Kalisvaart) zijn effectief om risico op delier in te 
schatten? Is een ranking aan te brengen? 5 
 
Wat is de effectiviteit van routinematig screenen op delier? 
 
Er is meer onderzoek nodig naar biomarkers die de diagnose delier (inclusief subtypen) met 
meer zekerheid kunnen ondersteunen en die de prognose van patiënten met een delier 10 
kunnen voorspellen. 
 
Indicatoren 
Niet van toepassing. 
 15 
Implementatieplan 
Er worden geen problemen verwacht bij de implementatie van deze aanbeveling. 
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Evidencetabellen 
Tabel 1.1 Overzichtstabel meetinstrumenten 

Instru-
ment 

Referentie N Geslacht 
(%F) 

Leeftijd 
(gemm.) 
(bereik) 

Delier 
(%) 

Afdeling Referentie-
standaard 

Cut-off Sensitiviteit Specificiteit Inter 
rater 

Interne 
consis-tentie 

             

4AT Bellilli 2014 236 64 85 12 Geriatrie en 
Revalidatie 

DSM-IV-TR 4 90 84  α 0,80 

4AT De 2017 257 57 86 62 Geriatrie en 
orthogeriatrie 

DSM 5  87 80   

4AT Hendry 2016 500 87 83 19 Geriatrie DSM 5 ≥4 87 70   

             

AMT-4 Dyer 2017 220   13 Eerste hulp CAM-ICU <4 92 (75-99) 82 (75-87)   

AMT-4 Hendry 2016 500 87 83 19 Geriatrie DSM-IV <4 93 (85-97) 54 (48-59)   

AMT-4 Lees 2013 111   11 Acute beroerte CAM <4 83 (52-98) ( 61 (51-71)   

             

CAM Fabbri 2001 100 48 74 (60<) 17 Algemeen DSM-IV  94 96   

CAM Gonzalez 2004 30 62 78 (65-
94) 

24 Algemeen DSM-IV  90 100   

CAM Hestermann 
2009 

39 72 83 (71-
95) 

33 Acute geriatrie DSM-IV  77 96-100   

CAM Laurila 2002 81 75 (70<) 40 Algemeen DSM-III, 
DSM-III-R, 
DSM IV en 
ICD 10 

 80-85 63-84   

CAM Martins 2015 208 54 78 (65-
98) 

25 IMCU DSM-IV-TR  76 99   

CAM Monette 2001 906 - (66<) 20 SEH DSM-III-R  64 93   

CAM Pompei 2015 432 56 74 (65<) 15 Postoperatief DSM-III-R  46 92   

CAM Ryan 2009 52 54 70 (36-
93) 

31 Palliatief DSM-IV  88 100   

CAM Thomas 2012 102 72 84 (80-
100) 

24 Geriatrie DSM-IV, ICD-
10 

 74-82 100-91   

             

CAM Wongpakaran 
2011 

66 42 75 (60-
93) 

56 Algemeen DSM-IV-TR  92 100   
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3D-
CAM 

Marcantonio 
2014 

201 62 84 (>75) 21 Algemeen DSM IV  95 94   

3D-
CAM 

Vasulinashorn, 
2016 

566 58 77 (>70) - ? ?    κ = 0,94 κ = 0,93 

             

DSB Leung 2011 144 ? 79 18 Acuut medisch en 
geriatrisch 

DSM-IV <3 81 (61-93) 63 (53-71) - - 

DSF Leung 2011 144 ? 79 18 Acuut medisch en 
geriatrisch 

DSM-IV <8 58 (37-77) 72 (63-80) - - 

             

DMSS4 Adamis 2016 113 68 87 (65-
102) 

100 Heupchirurgie DSM-IV  - -  Ω = 0.90 

DMSS 
en 
DMSS4 

Fitzgerald 2016 145 66 (>70)  Algemeen DRS-R-98  - (voor DMSS en 
MNSS4) 

- (voor DMSS en 
MNSS4) 

ICC = 
0,70 
DMSS 
en 0,59 
DMSS4 

 

DMSS Slor 2014 146 63 86 (73-
97) 

32 Heupfractuur, 
postoperatief 

DRS-R-98  56% (gemengd) 
tot 100% 
(hyperactief of 
geen subtype) 

88% (hypoactief) 
tot 97% 
(gemengd 
subtype) 

- Cronbach’s α 
= 0,72 for 
delirious 
patients 

             

DRS-R-
98 

Andrew 2009 145 66 81 38 Algemeen DSM-IV 17,75 56 82   

DRS-R-
98 

De Negreiros 
2008 

64 61 71 (19-
100) 

42 Algemeen DSM-IV 20 93 95  α = 0,91 

DRS-R-
98 

De Rooij 2006 65 43 81 (65<) 35 Algemeen DSM-IV - 57 98 ICC = 
0,97 

α = 0,94 

DRS-R-
98 

Whittamore 
2014 

249  84 ( 43 Algemeen DSM-IV 17,75 75 71  Cronbach’s α 
= 0,88 

             

DOSS Koster 2009 112 37 70 (45<) 21 Hartchirurgie DSM-IV ≥2 100 97   

DOSS Schuurmans 174 71 83 (70-
98) 

13 Algemeen DSM-IV    rs = 0,54 α 0,93 – 0,96 

DOSS Teale 2018 216 66 84.9 33 Verpleeghuis CAM ≥5 61 (39-80) 71 (70-73) κ =0,80 - 
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DOSS Van Gemert 
2007 

87 52 79 (70-
96) 

10 Algemeen DSM-IV 3 89 87   

             

MOTYB Adamis 2016 200 68 87 (65-
102) 

17 Geriatrie afdeling CAM t/m juli 
>0 fout 

82 (65-93) 66 (58-73) - - 

MOTYB Fick 2015 201 62 84 (SD 
5.4) 

21 Interne en 
geriatrie 

DSM-IV 1 fout 83 (69-93) 69 (61-76) - - 

MOTYB Grossman 
2017 

298 59 79.9 
(median) 

7 Eerste hulp DSM-IV-TR In 30s 
>2 
fouten 
of >1 
fouten 
>30s 

95 (76-99) 86 (81-90) - - 

MOTYB Hendry 2016 500 87 83 19 Geriatrie afdeling DSM-IV (<6) 91 (83-96) 50 (44-55) - - 

MOTYB Leonard 2016 193 52 80,5 57 Consultation-
liaison psychiatry 
service 

DSM-IV of 
DRS-R-98 

>1 error 
up to 
july 

75 (67-83) 70 (59-80)   

MOTYB O’Regan 2014 133 50 81 
(median)  
(70-99) 

NR Afdeling in 
ziekenhuis 

DSM-IV 1 error 
up tu 
July 

84 (68-94) 
 

90 (82-95) - - 

MOTYB O’Regan 2017 470 49 69 
(median) 

39 Eerste hulp DRS-R-98 >0 error 
up to 
July 

85 (78-90) 58 (52-64)   

MOTYB Voyer 2016 51   15 Verpleeghuis DSM5 met 
CAM 

failure 83 (61-95) 63 (55-70) - - 

OSLA Tieges 2013 30 70 80 33 Heupfractuur CAM >3 90 (56-100) 90 (68-99) NA NT 

OSLA Richardson 
2017 

114 54 82 (SD 7) 46 Acuut en 
revalidatie-
ziekenhuis 

DSM-IV >3 85(72-93) 82 (71-91) NT NT 

Nu-
DESC 

Claessen 
Lingehall 2013 

142 35 77 (70<) 55 Hartchirurgie DSM-IV-TR ≥2 72 81   

Nu-
DESC 

Hargrave 2017 405 50 64 46 Neurologie, 
algemeen en 
orthopedische 
chirurgie en 
neurochirurgie 

DSM 5 ≥2 42 98   



41 
Conceptrichtlijn Modulaire herziening Delier bij volwassenen 
Commentaarfase februari 2020 

Nu-
DESC 

Neufeld 2013 91 8 79 (70<) 45 Postoperatief DSM-IV ≥2 en 
≥1 

32-80 92-69   

             

EEG Numan 2019 159 
(360 
assess-
ments) 

33 77 (>60) 18 Postoperatief DSM 5  36% (relatieve 
delta power 1-4) 
52% (relatieve 
delta power 1-6) 
bij grens 90% 
specificiteit 

36% (relatieve 
delta power 1-4) 
42% (relatieve 
delta power 1-6) 
bij grens 90% 
sensitiviteit 
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Risk of bias assessment diagnostic accuracy studies (QUADAS II, 2011) 
Research question: 

Study 
reference 

Patient selection  
 

Index test Reference standard Flow and timing Comments with respect to 
applicability 

Adamis 2016 Was a consecutive or random 
sample of patients enrolled? 
Yes 
 
Was a case-control design 
avoided? 
Yes 
 
Did the study avoid 
inappropriate exclusions? 
Yes 
 
 

Were the index test results 
interpreted without knowledge 
of the results of the reference 
standard? 
Unclear 
 
If a threshold was used, was it 
pre-specified? 
Yes 
 
 
 

Is the reference standard likely 
to correctly classify the target 
condition? 
Yes 
 
Were the reference standard 
results interpreted without 
knowledge of the results of the 
index test? 
Yes 
 
 
 

Was there an appropriate 
interval between index test(s) 
and reference standard? 
Yes 
 
Did all patients receive a 
reference standard? 
No 
 
Did patients receive the same 
reference standard? 
Yes 
 
Were all patients included in the 
analysis? 
Yes 

Are there concerns that the 
included patients do not match 
the review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
index test, its conduct, or 
interpretation differ from the 
review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
target condition as defined by 
the reference standard does not 
match the review question? 
No 

CONCLUSION: 
Could the selection of patients 
have introduced bias? 
 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION: 
Could the conduct or 
interpretation of the index test 
have introduced bias? 
 
RISK: UNCLEAR 

CONCLUSION: 
Could the reference standard, 
its conduct, or its interpretation 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION 
Could the patient flow have 
introduced bias? 
 
 
RISK: LOW 

 

Andrew 2009 Was a consecutive or random 
sample of patients enrolled? 
Yes 
 
Was a case-control design 
avoided? 
Yes 
 
Did the study avoid 
inappropriate exclusions? 
Yes 

Were the index test results 
interpreted without knowledge 
of the results of the reference 
standard? 
Yes 
 
If a threshold was used, was it 
pre-specified? 
Yes 
 
 

Is the reference standard likely 
to correctly classify the target 
condition? 
Yes 
 
Were the reference standard 
results interpreted without 
knowledge of the results of the 
index test? 
Yes 
 

Was there an appropriate 
interval between index test(s) 
and reference standard? 
Yes 
 
Did all patients receive a 
reference standard? 
Yes 
 
Did patients receive the same 
reference standard? 

Are there concerns that the 
included patients do not match 
the review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
index test, its conduct, or 
interpretation differ from the 
review question? 
No 
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Yes 
 
Were all patients included in the 
analysis? 
Yes 

Are there concerns that the 
target condition as defined by 
the reference standard does not 
match the review question? 
No 

 CONCLUSION: 
Could the selection of patients 
have introduced bias? 
 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION: 
Could the conduct or 
interpretation of the index test 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION: 
Could the reference standard, 
its conduct, or its interpretation 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION 
Could the patient flow have 
introduced bias? 
 
 
RISK: LOW 

 

Bellelli 2014 Was a consecutive or random 
sample of patients enrolled? 
Yes 
 
Was a case-control design 
avoided? 
Yes 
 
Did the study avoid 
inappropriate exclusions? 
Yes 
 
 

Were the index test results 
interpreted without knowledge 
of the results of the reference 
standard? 
Yes 
 
If a threshold was used, was it 
pre-specified? 
Yes 
 
 
 

Is the reference standard likely 
to correctly classify the target 
condition? 
Yes 
 
Were the reference standard 
results interpreted without 
knowledge of the results of the 
index test? 
Yes 
 
 
 

Was there an appropriate 
interval between index test(s) 
and reference standard? 
Yes 
 
Did all patients receive a 
reference standard? 
Yes 
 
Did patients receive the same 
reference standard? 
Yes 
 
Were all patients included in the 
analysis? 
Yes 

Are there concerns that the 
included patients do not match 
the review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
index test, its conduct, or 
interpretation differ from the 
review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
target condition as defined by 
the reference standard does not 
match the review question? 
No 

 CONCLUSION: 
Could the selection of patients 
have introduced bias? 
 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION: 
Could the conduct or 
interpretation of the index test 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION: 
Could the reference standard, 
its conduct, or its interpretation 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION 
Could the patient flow have 
introduced bias? 
 
 
RISK: LOW 

 

Claessen 
Lingehall 2013 

Was a consecutive or random 
sample of patients enrolled? 
Yes 
 

Were the index test results 
interpreted without knowledge 
of the results of the reference 
standard? 

Is the reference standard likely 
to correctly classify the target 
condition? 
Yes 

Was there an appropriate 
interval between index test(s) 
and reference standard? 
Yes 

Are there concerns that the 
included patients do not match 
the review question? 
No 
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Was a case-control design 
avoided? 
Yes 
 
Did the study avoid 
inappropriate exclusions? 
Yes 
 
 

Yes 
 
If a threshold was used, was it 
pre-specified? 
Yes 
 
 
 

 
Were the reference standard 
results interpreted without 
knowledge of the results of the 
index test? 
Yes 
 
 
 

 
Did all patients receive a 
reference standard? 
Yes 
 
Did patients receive the same 
reference standard? 
Yes 
 
Were all patients included in the 
analysis? 
Yes 

 
Are there concerns that the 
index test, its conduct, or 
interpretation differ from the 
review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
target condition as defined by 
the reference standard does not 
match the review question? 
No 

 CONCLUSION: 
Could the selection of patients 
have introduced bias? 
 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION: 
Could the conduct or 
interpretation of the index test 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION: 
Could the reference standard, 
its conduct, or its interpretation 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION 
Could the patient flow have 
introduced bias? 
 
 
RISK: LOW 

 

Chester 2012 Was a consecutive or random 
sample of patients enrolled? 
Yes 
 
Was a case-control design 
avoided? 
Yes 
 
Did the study avoid 
inappropriate exclusions? 
Yes 
 
 

Were the index test results 
interpreted without knowledge 
of the results of the reference 
standard? 
Yes 
 
If a threshold was used, was it 
pre-specified? 
Yes 
 
 
 

Is the reference standard likely 
to correctly classify the target 
condition? 
Yes 
 
Were the reference standard 
results interpreted without 
knowledge of the results of the 
index test? 
Yes 
 
 
 

Was there an appropriate 
interval between index test(s) 
and reference standard? 
Yes 
 
Did all patients receive a 
reference standard? 
Yes 
 
Did patients receive the same 
reference standard? 
Yes 
 
Were all patients included in the 
analysis? 
Yes 

Are there concerns that the 
included patients do not match 
the review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
index test, its conduct, or 
interpretation differ from the 
review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
target condition as defined by 
the reference standard does not 
match the review question? 
No 

 CONCLUSION: 
Could the selection of patients 
have introduced bias? 

CONCLUSION: CONCLUSION: CONCLUSION 
Could the patient flow have 
introduced bias? 
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RISK: LOW 

Could the conduct or 
interpretation of the index test 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW 

Could the reference standard, 
its conduct, or its interpretation 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW 

 
 
RISK: LOW 

De 2017 Was a consecutive or random 
sample of patients enrolled? 
Yes 
 
Was a case-control design 
avoided? 
Yes 
 
Did the study avoid 
inappropriate exclusions? 
Yes 
 
 

Were the index test results 
interpreted without knowledge 
of the results of the reference 
standard? 
Yes 
 
If a threshold was used, was it 
pre-specified? 
Yes 
 
 
 

Is the reference standard likely 
to correctly classify the target 
condition? 
Yes 
 
Were the reference standard 
results interpreted without 
knowledge of the results of the 
index test? 
Yes 
 
 
 

Was there an appropriate 
interval between index test(s) 
and reference standard? 
Yes 
 
Did all patients receive a 
reference standard? 
Yes 
 
Did patients receive the same 
reference standard? 
Yes 
 
Were all patients included in the 
analysis? 
Yes 

Are there concerns that the 
included patients do not match 
the review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
index test, its conduct, or 
interpretation differ from the 
review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
target condition as defined by 
the reference standard does not 
match the review question? 
No 

 CONCLUSION: 
Could the selection of patients 
have introduced bias? 
 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION: 
Could the conduct or 
interpretation of the index test 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION: 
Could the reference standard, 
its conduct, or its interpretation 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION 
Could the patient flow have 
introduced bias? 
 
 
RISK: LOW 

 

De Negreiros 
2008 

Was a consecutive or random 
sample of patients enrolled? 
No 
 
Was a case-control design 
avoided? 
Unclear 
 
Did the study avoid 
inappropriate exclusions? 

Were the index test results 
interpreted without knowledge 
of the results of the reference 
standard? 
Yes 
 
If a threshold was used, was it 
pre-specified? 
Yes 
 

Is the reference standard likely 
to correctly classify the target 
condition? 
Yes 
 
Were the reference standard 
results interpreted without 
knowledge of the results of the 
index test? 
Yes 

Was there an appropriate 
interval between index test(s) 
and reference standard? 
Yes 
 
Did all patients receive a 
reference standard? 
Yes 
 

Are there concerns that the 
included patients do not match 
the review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
index test, its conduct, or 
interpretation differ from the 
review question? 
No 
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Yes 
 
 

 
 

 
 
 

Did patients receive the same 
reference standard? 
Yes 
 
Were all patients included in the 
analysis? 
Yes 

 
Are there concerns that the 
target condition as defined by 
the reference standard does not 
match the review question? 
No 

 CONCLUSION: 
Could the selection of patients 
have introduced bias? 
 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION: 
Could the conduct or 
interpretation of the index test 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION: 
Could the reference standard, 
its conduct, or its interpretation 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION 
Could the patient flow have 
introduced bias? 
 
 
RISK: LOW 

 

De Rooij 2006 Was a consecutive or random 
sample of patients enrolled? 
Yes 
 
Was a case-control design 
avoided? 
Yes 
 
Did the study avoid 
inappropriate exclusions? 
Yes 
 
 

Were the index test results 
interpreted without knowledge 
of the results of the reference 
standard? 
Yes 
 
If a threshold was used, was it 
pre-specified? 
Yes 
 
 
 

Is the reference standard likely 
to correctly classify the target 
condition? 
Yes 
 
Were the reference standard 
results interpreted without 
knowledge of the results of the 
index test? 
Yes 
 
 
 

Was there an appropriate 
interval between index test(s) 
and reference standard? 
Yes 
 
Did all patients receive a 
reference standard? 
Yes 
 
Did patients receive the same 
reference standard? 
Yes 
 
Were all patients included in the 
analysis? 
Yes 

Are there concerns that the 
included patients do not match 
the review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
index test, its conduct, or 
interpretation differ from the 
review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
target condition as defined by 
the reference standard does not 
match the review question? 
No 

 CONCLUSION: 
Could the selection of patients 
have introduced bias? 
 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION: 
Could the conduct or 
interpretation of the index test 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION: 
Could the reference standard, 
its conduct, or its interpretation 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION 
Could the patient flow have 
introduced bias? 
 
 
RISK: LOW 
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Dyer 2017 Was a consecutive or random 
sample of patients enrolled? 
No 
 
Was a case-control design 
avoided? 
Yes 
 
Did the study avoid 
inappropriate exclusions? 
Yes 
 
 

Were the index test results 
interpreted without knowledge 
of the results of the reference 
standard? 
Unclear 
 
If a threshold was used, was it 
pre-specified? 
Yes 
 
 
 

Is the reference standard likely 
to correctly classify the target 
condition? 
Yes 
 
Were the reference standard 
results interpreted without 
knowledge of the results of the 
index test? 
Unclear 
 
 
 

Was there an appropriate 
interval between index test(s) 
and reference standard? 
Unclear 
 
Did all patients receive a 
reference standard? 
Yes 
 
Did patients receive the same 
reference standard? 
Yes 
 
Were all patients included in the 
analysis? 
Yes 

Are there concerns that the 
included patients do not match 
the review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
index test, its conduct, or 
interpretation differ from the 
review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
target condition as defined by 
the reference standard does not 
match the review question? 
No 

 CONCLUSION: 
Could the selection of patients 
have introduced bias? 
 
 
RISK: Low 

CONCLUSION: 
Could the conduct or 
interpretation of the index test 
have introduced bias? 
 
RISK: Unclear 

CONCLUSION: 
Could the reference standard, 
its conduct, or its interpretation 
have introduced bias? 
 
RISK: Low 

CONCLUSION 
Could the patient flow have 
introduced bias? 
 
 
RISK: Low 

 

Fabbri 2001 Was a consecutive or random 
sample of patients enrolled? 
Yes 
 
Was a case-control design 
avoided? 
Yes 
 
Did the study avoid 
inappropriate exclusions? 
Yes 
 
 

Were the index test results 
interpreted without knowledge 
of the results of the reference 
standard? 
Yes 
 
If a threshold was used, was it 
pre-specified? 
Yes 
 
 
 

Is the reference standard likely 
to correctly classify the target 
condition? 
Yes 
 
Were the reference standard 
results interpreted without 
knowledge of the results of the 
index test? 
Yes 
 
 
 

Was there an appropriate 
interval between index test(s) 
and reference standard? 
Yes 
 
Did all patients receive a 
reference standard? 
Yes 
 
Did patients receive the same 
reference standard? 
Yes 
 
Were all patients included in the 
analysis? 

Are there concerns that the 
included patients do not match 
the review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
index test, its conduct, or 
interpretation differ from the 
review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
target condition as defined by 
the reference standard does not 
match the review question? 
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Yes No 

 CONCLUSION: 
Could the selection of patients 
have introduced bias? 
 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION: 
Could the conduct or 
interpretation of the index test 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION: 
Could the reference standard, 
its conduct, or its interpretation 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION 
Could the patient flow have 
introduced bias? 
 
 
RISK: LOW 

 

Fick 2015 Was a consecutive or random 
sample of patients enrolled? 
Yes 
 
Was a case-control design 
avoided? 
Yes 
 
Did the study avoid 
inappropriate exclusions? 
Yes 
 
 

Were the index test results 
interpreted without knowledge 
of the results of the reference 
standard? 
Yes 
 
If a threshold was used, was it 
pre-specified? 
Yes 
 
 
 

Is the reference standard likely 
to correctly classify the target 
condition? 
Yes 
 
Were the reference standard 
results interpreted without 
knowledge of the results of the 
index test? 
Yes 
 
 
 

Was there an appropriate 
interval between index test(s) 
and reference standard? 
Yes 
 
Did all patients receive a 
reference standard? 
Yes 
 
Did patients receive the same 
reference standard? 
Yes 
 
Were all patients included in the 
analysis? 
Yes 

Are there concerns that the 
included patients do not match 
the review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
index test, its conduct, or 
interpretation differ from the 
review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
target condition as defined by 
the reference standard does not 
match the review question? 
No 

 CONCLUSION: 
Could the selection of patients 
have introduced bias? 
 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION: 
Could the conduct or 
interpretation of the index test 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION: 
Could the reference standard, 
its conduct, or its interpretation 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION 
Could the patient flow have 
introduced bias? 
 
 
RISK: LOW 

 

Fitzgerald 
2016 

Was a consecutive or random 
sample of patients enrolled? 
Yes 
 
Was a case-control design 
avoided? 
Yes 
 

Were the index test results 
interpreted without knowledge 
of the results of the reference 
standard? 
Unclear 
 
If a threshold was used, was it 
pre-specified? 

Is the reference standard likely 
to correctly classify the target 
condition? 
Yes 
 
Were the reference standard 
results interpreted without 

Was there an appropriate 
interval between index test(s) 
and reference standard? 
Unclear 
 
Did all patients receive a 
reference standard? 
Yes 

Are there concerns that the 
included patients do not match 
the review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
index test, its conduct, or 
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Did the study avoid 
inappropriate exclusions? 
Yes 
 
 

Yes 
 
 
 

knowledge of the results of the 
index test? 
Unclear 
 
 
 

 
Did patients receive the same 
reference standard? 
Yes 
 
Were all patients included in the 
analysis? 
Yes 
 

interpretation differ from the 
review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
target condition as defined by 
the reference standard does not 
match the review question? 
No 

 CONCLUSION: 
Could the selection of patients 
have introduced bias? 
 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION: 
Could the conduct or 
interpretation of the index test 
have introduced bias? 
 
RISK: UNCLEAR 

CONCLUSION: 
Could the reference standard, 
its conduct, or its interpretation 
have introduced bias? 
 
RISK: UNCLEAR 

CONCLUSION 
Could the patient flow have 
introduced bias? 
 
 
RISK: LOW 

 

Gonzalez 
2004 

Was a consecutive or random 
sample of patients enrolled? 
Yes 
 
Was a case-control design 
avoided? 
Yes 
 
Did the study avoid 
inappropriate exclusions? 
Yes 
 
 

Were the index test results 
interpreted without knowledge 
of the results of the reference 
standard? 
Yes 
 
If a threshold was used, was it 
pre-specified? 
Yes 
 
 
 

Is the reference standard likely 
to correctly classify the target 
condition? 
Yes 
 
Were the reference standard 
results interpreted without 
knowledge of the results of the 
index test? 
Yes 
 
 
 

Was there an appropriate 
interval between index test(s) 
and reference standard? 
Yes 
 
Did all patients receive a 
reference standard? 
Yes 
 
Did patients receive the same 
reference standard? 
Yes 
 
Were all patients included in the 
analysis? 
Yes 

Are there concerns that the 
included patients do not match 
the review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
index test, its conduct, or 
interpretation differ from the 
review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
target condition as defined by 
the reference standard does not 
match the review question? 
No 

 CONCLUSION: 
Could the selection of patients 
have introduced bias? 
 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION: 
Could the conduct or 
interpretation of the index test 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION: 
Could the reference standard, 
its conduct, or its interpretation 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION 
Could the patient flow have 
introduced bias? 
 
 
RISK: LOW 
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Grossman 
2017 

Was a consecutive or random 
sample of patients enrolled? 
Yes 
 
Was a case-control design 
avoided? 
Yes 
 
Did the study avoid 
inappropriate exclusions? 
Yes 
 
 

Were the index test results 
interpreted without knowledge 
of the results of the reference 
standard? 
Yes 
 
If a threshold was used, was it 
pre-specified? 
Yes 
 
 
 

Is the reference standard likely 
to correctly classify the target 
condition? 
Yes 
 
Were the reference standard 
results interpreted without 
knowledge of the results of the 
index test? 
Yes 
 
 
 

Was there an appropriate 
interval between index test(s) 
and reference standard? 
Yes 
 
Did all patients receive a 
reference standard? 
Yes 
 
Did patients receive the same 
reference standard? 
Yes 
 
Were all patients included in the 
analysis? 
Yes 

Are there concerns that the 
included patients do not match 
the review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
index test, its conduct, or 
interpretation differ from the 
review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
target condition as defined by 
the reference standard does not 
match the review question? 
No 

 CONCLUSION: 
Could the selection of patients 
have introduced bias? 
 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION: 
Could the conduct or 
interpretation of the index test 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION: 
Could the reference standard, 
its conduct, or its interpretation 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION 
Could the patient flow have 
introduced bias? 
 
 
RISK: LOW 

 

Han 2013, 
2015 

Was a consecutive or random 
sample of patients enrolled? 
No 
 
Was a case-control design 
avoided? 
Yes 
 
Did the study avoid 
inappropriate exclusions? 
Unclear 
 
 

Were the index test results 
interpreted without knowledge 
of the results of the reference 
standard? 
Yes 
 
If a threshold was used, was it 
pre-specified? 
Yes 
 
 
 

Is the reference standard likely 
to correctly classify the target 
condition? 
Yes 
 
Were the reference standard 
results interpreted without 
knowledge of the results of the 
index test? 
Yes 
 
 
 

Was there an appropriate 
interval between index test(s) 
and reference standard? 
Yes 
 
Did all patients receive a 
reference standard? 
Yes 
 
Did patients receive the same 
reference standard? 
Yes 
 
Were all patients included in the 
analysis? 

Are there concerns that the 
included patients do not match 
the review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
index test, its conduct, or 
interpretation differ from the 
review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
target condition as defined by 
the reference standard does not 
match the review question? 
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Yes No 

 CONCLUSION: 
Could the selection of patients 
have introduced bias? 
 
 
RISK: HIGH 

CONCLUSION: 
Could the conduct or 
interpretation of the index test 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION: 
Could the reference standard, 
its conduct, or its interpretation 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION 
Could the patient flow have 
introduced bias? 
 
 
RISK: LOW 

 

Hargrave 
2017 

Was a consecutive or random 
sample of patients enrolled? 
Yes 
 
Was a case-control design 
avoided? 
Yes 
 
Did the study avoid 
inappropriate exclusions? 
Yes 
 
 

Were the index test results 
interpreted without knowledge 
of the results of the reference 
standard? 
Yes 
 
If a threshold was used, was it 
pre-specified? 
Yes 
 
 
 

Is the reference standard likely 
to correctly classify the target 
condition? 
Yes 
 
Were the reference standard 
results interpreted without 
knowledge of the results of the 
index test? 
Yes 
 
 
 

Was there an appropriate 
interval between index test(s) 
and reference standard? 
Yes 
 
Did all patients receive a 
reference standard? 
Yes 
 
Did patients receive the same 
reference standard? 
Yes 
 
Were all patients included in the 
analysis? 
Yes 

Are there concerns that the 
included patients do not match 
the review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
index test, its conduct, or 
interpretation differ from the 
review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
target condition as defined by 
the reference standard does not 
match the review question? 
No 

 CONCLUSION: 
Could the selection of patients 
have introduced bias? 
 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION: 
Could the conduct or 
interpretation of the index test 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION: 
Could the reference standard, 
its conduct, or its interpretation 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION 
Could the patient flow have 
introduced bias? 
 
 
RISK: LOW 

 

Hendry 2016 Was a consecutive or random 
sample of patients enrolled? 
Yes 
 
Was a case-control design 
avoided? 
Yes 
 

Were the index test results 
interpreted without knowledge 
of the results of the reference 
standard? 
Yes 
 
If a threshold was used, was it 
pre-specified? 

Is the reference standard likely 
to correctly classify the target 
condition? 
Yes 
 
Were the reference standard 
results interpreted without 

Was there an appropriate 
interval between index test(s) 
and reference standard? 
Yes 
 
Did all patients receive a 
reference standard? 
Yes 

Are there concerns that the 
included patients do not match 
the review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
index test, its conduct, or 
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Did the study avoid 
inappropriate exclusions? 
Yes 
 
 

Yes 
 
 
 

knowledge of the results of the 
index test? 
Yes 
 
 
 

 
Did patients receive the same 
reference standard? 
Yes 
 
Were all patients included in the 
analysis? 
Yes 
 

interpretation differ from the 
review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
target condition as defined by 
the reference standard does not 
match the review question? 
No 

 CONCLUSION: 
Could the selection of patients 
have introduced bias? 
 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION: 
Could the conduct or 
interpretation of the index test 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION: 
Could the reference standard, 
its conduct, or its interpretation 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION 
Could the patient flow have 
introduced bias? 
 
 
RISK: LOW 

 

Hestermann 
2009 

Was a consecutive or random 
sample of patients enrolled? 
Yes 
 
Was a case-control design 
avoided? 
Yes 
 
Did the study avoid 
inappropriate exclusions? 
Yes 
 
 

Were the index test results 
interpreted without knowledge 
of the results of the reference 
standard? 
Yes 
 
If a threshold was used, was it 
pre-specified? 
Yes 
 
 
 

Is the reference standard likely 
to correctly classify the target 
condition? 
Yes 
 
Were the reference standard 
results interpreted without 
knowledge of the results of the 
index test? 
Yes 
 
 
 

Was there an appropriate 
interval between index test(s) 
and reference standard? 
Yes 
 
Did all patients receive a 
reference standard? 
Yes 
 
Did patients receive the same 
reference standard? 
Yes 
 
Were all patients included in the 
analysis? 
Yes 

Are there concerns that the 
included patients do not match 
the review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
index test, its conduct, or 
interpretation differ from the 
review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
target condition as defined by 
the reference standard does not 
match the review question? 
No 

 CONCLUSION: 
Could the selection of patients 
have introduced bias? 
 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION: 
Could the conduct or 
interpretation of the index test 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION: 
Could the reference standard, 
its conduct, or its interpretation 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION 
Could the patient flow have 
introduced bias? 
 
 
RISK: LOW 
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Koster 2009 Was a consecutive or random 
sample of patients enrolled? 
Yes 
 
Was a case-control design 
avoided? 
Yes 
 
Did the study avoid 
inappropriate exclusions? 
Yes 
 
 

Were the index test results 
interpreted without knowledge 
of the results of the reference 
standard? 
Yes 
 
If a threshold was used, was it 
pre-specified? 
Yes 
 
 
 

Is the reference standard likely 
to correctly classify the target 
condition? 
Yes 
 
Were the reference standard 
results interpreted without 
knowledge of the results of the 
index test? 
No 
 
 
 

Was there an appropriate 
interval between index test(s) 
and reference standard? 
Unclear 
 
Did all patients receive a 
reference standard? 
No 
 
Did patients receive the same 
reference standard? 
Yes 
 
Were all patients included in the 
analysis? 
Yes 

Are there concerns that the 
included patients do not match 
the review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
index test, its conduct, or 
interpretation differ from the 
review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
target condition as defined by 
the reference standard does not 
match the review question? 
No 

 CONCLUSION: 
Could the selection of patients 
have introduced bias? 
 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION: 
Could the conduct or 
interpretation of the index test 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION: 
Could the reference standard, 
its conduct, or its interpretation 
have introduced bias? 
 
RISK:UNCLEAR 

CONCLUSION 
Could the patient flow have 
introduced bias? 
 
 
RISK: UNCLEAR 

 

Laurilla 2002 Was a consecutive or random 
sample of patients enrolled? 
Yes 
 
Was a case-control design 
avoided? 
Yes 
 
Did the study avoid 
inappropriate exclusions? 
Yes 
 
 

Were the index test results 
interpreted without knowledge 
of the results of the reference 
standard? 
Yes 
 
If a threshold was used, was it 
pre-specified? 
Yes 
 
 
 

Is the reference standard likely 
to correctly classify the target 
condition? 
Yes 
 
Were the reference standard 
results interpreted without 
knowledge of the results of the 
index test? 
Yes 
 
 
 

Was there an appropriate 
interval between index test(s) 
and reference standard? 
Yes 
 
Did all patients receive a 
reference standard? 
Yes 
 
Did patients receive the same 
reference standard? 
Yes 
 
Were all patients included in the 
analysis? 

Are there concerns that the 
included patients do not match 
the review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
index test, its conduct, or 
interpretation differ from the 
review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
target condition as defined by 
the reference standard does not 
match the review question? 
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Yes No 

 CONCLUSION: 
Could the selection of patients 
have introduced bias? 
 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION: 
Could the conduct or 
interpretation of the index test 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION: 
Could the reference standard, 
its conduct, or its interpretation 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION 
Could the patient flow have 
introduced bias? 
 
 
RISK: LOW 

 

Lees 2013 Was a consecutive or random 
sample of patients enrolled? 
Yes 
 
Was a case-control design 
avoided? 
Yes 
 
Did the study avoid 
inappropriate exclusions? 
Yes 
 
 

Were the index test results 
interpreted without knowledge 
of the results of the reference 
standard? 
Yes 
 
If a threshold was used, was it 
pre-specified? 
Yes 
 
 
 

Is the reference standard likely 
to correctly classify the target 
condition? 
Yes 
 
Were the reference standard 
results interpreted without 
knowledge of the results of the 
index test? 
Yes 
 
 
 

Was there an appropriate 
interval between index test(s) 
and reference standard? 
Yes 
 
Did all patients receive a 
reference standard? 
Yes 
 
Did patients receive the same 
reference standard? 
Yes 
 
Were all patients included in the 
analysis? 
Yes 

Are there concerns that the 
included patients do not match 
the review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
index test, its conduct, or 
interpretation differ from the 
review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
target condition as defined by 
the reference standard does not 
match the review question? 
No 

 CONCLUSION: 
Could the selection of patients 
have introduced bias? 
 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION: 
Could the conduct or 
interpretation of the index test 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION: 
Could the reference standard, 
its conduct, or its interpretation 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION 
Could the patient flow have 
introduced bias? 
 
 
RISK: LOW 

 

Leonard 2016 Was a consecutive or random 
sample of patients enrolled? 
Yes 
 
Was a case-control design 
avoided? 
Yes 
 

Were the index test results 
interpreted without knowledge 
of the results of the reference 
standard? 
Yes 
 
If a threshold was used, was it 
pre-specified? 

Is the reference standard likely 
to correctly classify the target 
condition? 
Yes 
 
Were the reference standard 
results interpreted without 

Was there an appropriate 
interval between index test(s) 
and reference standard? 
Yes 
 
Did all patients receive a 
reference standard? 
Yes 

Are there concerns that the 
included patients do not match 
the review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
index test, its conduct, or 
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Did the study avoid 
inappropriate exclusions? 
Yes 
 
 

Yes 
 
 
 

knowledge of the results of the 
index test? 
Yes 
 
 
 

 
Did patients receive the same 
reference standard? 
Yes 
 
Were all patients included in the 
analysis? 
Yes 

interpretation differ from the 
review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
target condition as defined by 
the reference standard does not 
match the review question? 
No 

 CONCLUSION: 
Could the selection of patients 
have introduced bias? 
 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION: 
Could the conduct or 
interpretation of the index test 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION: 
Could the reference standard, 
its conduct, or its interpretation 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION 
Could the patient flow have 
introduced bias? 
 
 
RISK: LOW 

 

Leung 2011 Was a consecutive or random 
sample of patients enrolled? 
Yes 
 
Was a case-control design 
avoided? 
Yes 
 
Did the study avoid 
inappropriate exclusions? 
Yes 
 
 

Were the index test results 
interpreted without knowledge 
of the results of the reference 
standard? 
Yes 
 
If a threshold was used, was it 
pre-specified? 
Yes 
 
 
 

Is the reference standard likely 
to correctly classify the target 
condition? 
Yes 
 
Were the reference standard 
results interpreted without 
knowledge of the results of the 
index test? 
Yes 
 
 
 

Was there an appropriate 
interval between index test(s) 
and reference standard? 
Yes 
 
Did all patients receive a 
reference standard? 
Yes 
 
Did patients receive the same 
reference standard? 
Yes 
 
Were all patients included in the 
analysis? 
Yes 

Are there concerns that the 
included patients do not match 
the review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
index test, its conduct, or 
interpretation differ from the 
review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
target condition as defined by 
the reference standard does not 
match the review question? 
No 

 CONCLUSION: 
Could the selection of patients 
have introduced bias? 
 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION: 
Could the conduct or 
interpretation of the index test 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION: 
Could the reference standard, 
its conduct, or its interpretation 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION 
Could the patient flow have 
introduced bias? 
 
 
RISK: LOW 
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Marcantonio 
2014 

Was a consecutive or random 
sample of patients enrolled? 
Yes 
 
Was a case-control design 
avoided? 
Yes 
 
Did the study avoid 
inappropriate exclusions? 
Yes 
 
 

Were the index test results 
interpreted without knowledge 
of the results of the reference 
standard? 
Yes 
 
If a threshold was used, was it 
pre-specified? 
Yes 
 
 
 

Is the reference standard likely 
to correctly classify the target 
condition? 
Yes 
 
Were the reference standard 
results interpreted without 
knowledge of the results of the 
index test? 
Yes 
 
 
 

Was there an appropriate 
interval between index test(s) 
and reference standard? 
Yes 
 
Did all patients receive a 
reference standard? 
Yes 
 
Did patients receive the same 
reference standard? 
Yes 
 
Were all patients included in the 
analysis? 
Yes 

Are there concerns that the 
included patients do not match 
the review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
index test, its conduct, or 
interpretation differ from the 
review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
target condition as defined by 
the reference standard does not 
match the review question? 
No 

 CONCLUSION: 
Could the selection of patients 
have introduced bias? 
 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION: 
Could the conduct or 
interpretation of the index test 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION: 
Could the reference standard, 
its conduct, or its interpretation 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION 
Could the patient flow have 
introduced bias? 
 
 
RISK: LOW 

 

Martins 2015) Was a consecutive or random 
sample of patients enrolled? 
Yes 
 
Was a case-control design 
avoided? 
Yes 
 
Did the study avoid 
inappropriate exclusions? 
Yes 
 
 

Were the index test results 
interpreted without knowledge 
of the results of the reference 
standard? 
Yes 
 
If a threshold was used, was it 
pre-specified? 
Yes 
 
 
 

Is the reference standard likely 
to correctly classify the target 
condition? 
Yes 
 
Were the reference standard 
results interpreted without 
knowledge of the results of the 
index test? 
Yes 
 
 
 

Was there an appropriate 
interval between index test(s) 
and reference standard? 
Yes 
 
Did all patients receive a 
reference standard? 
Yes 
 
Did patients receive the same 
reference standard? 
Yes 
 
Were all patients included in the 
analysis? 

Are there concerns that the 
included patients do not match 
the review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
index test, its conduct, or 
interpretation differ from the 
review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
target condition as defined by 
the reference standard does not 
match the review question? 
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Yes No 

 CONCLUSION: 
Could the selection of patients 
have introduced bias? 
 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION: 
Could the conduct or 
interpretation of the index test 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW  
 

CONCLUSION: 
Could the reference standard, 
its conduct, or its interpretation 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION 
Could the patient flow have 
introduced bias? 
 
 
RISK: LOW 

 

Monette 2001 Was a consecutive or random 
sample of patients enrolled? 
Unclear 
 
Was a case-control design 
avoided? 
No 
 
Did the study avoid 
inappropriate exclusions? 
Unclear 
 
 

Were the index test results 
interpreted without knowledge 
of the results of the reference 
standard? 
Yes 
 
If a threshold was used, was it 
pre-specified? 
Yes 
 
 
 

Is the reference standard likely 
to correctly classify the target 
condition? 
Yes 
 
Were the reference standard 
results interpreted without 
knowledge of the results of the 
index test? 
Yes 
 
 
 

Was there an appropriate 
interval between index test(s) 
and reference standard? 
Yes 
 
Did all patients receive a 
reference standard? 
Yes 
 
Did patients receive the same 
reference standard? 
Yes 
 
Were all patients included in the 
analysis? 
Yes 

Are there concerns that the 
included patients do not match 
the review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
index test, its conduct, or 
interpretation differ from the 
review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
target condition as defined by 
the reference standard does not 
match the review question? 
No 

 CONCLUSION: 
Could the selection of patients 
have introduced bias? 
 
 
RISK: UNCLEAR 

CONCLUSION: 
Could the conduct or 
interpretation of the index test 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION: 
Could the reference standard, 
its conduct, or its interpretation 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION 
Could the patient flow have 
introduced bias? 
 
 
RISK: LOW 

 

O’Reagan 
2014 

Was a consecutive or random 
sample of patients enrolled? 
Yes 
 
Was a case-control design 
avoided? 
Yes 

Were the index test results 
interpreted without knowledge 
of the results of the reference 
standard? 
Unclear 
 

Is the reference standard likely 
to correctly classify the target 
condition? 
Yes 
 
Were the reference standard 
results interpreted without 

Was there an appropriate 
interval between index test(s) 
and reference standard? 
Yes 
 
Did all patients receive a 
reference standard? 

Are there concerns that the 
included patients do not match 
the review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
index test, its conduct, or 
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Did the study avoid 
inappropriate exclusions? 
Yes 
 
 

If a threshold was used, was it 
pre-specified? 
Yes 
 
 
 

knowledge of the results of the 
index test? 
Yes 
 
 
 

Yes 
 
Did patients receive the same 
reference standard? 
Yes 
 
Were all patients included in the 
analysis? 
Yes 

interpretation differ from the 
review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
target condition as defined by 
the reference standard does not 
match the review question? 
No 

 CONCLUSION: 
Could the selection of patients 
have introduced bias? 
 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION: 
Could the conduct or 
interpretation of the index test 
have introduced bias? 
 
RISK: Unclear 
 

CONCLUSION: 
Could the reference standard, 
its conduct, or its interpretation 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION 
Could the patient flow have 
introduced bias? 
 
 
RISK: LOW 

 

O’Reagan, 
2017 

Was a consecutive or random 
sample of patients enrolled? 
No 
 
Was a case-control design 
avoided? 
Yes 
 
Did the study avoid 
inappropriate exclusions? 
Yes 
 
 

Were the index test results 
interpreted without knowledge 
of the results of the reference 
standard? 
Unclear 
 
If a threshold was used, was it 
pre-specified? 
Yes 
 
 
 

Is the reference standard likely 
to correctly classify the target 
condition? 
Yes 
 
Were the reference standard 
results interpreted without 
knowledge of the results of the 
index test? 
Yes 
 
 
 

Was there an appropriate 
interval between index test(s) 
and reference standard? 
Yes 
 
Did all patients receive a 
reference standard? 
Yes 
 
Did patients receive the same 
reference standard? 
Yes 
 
Were all patients included in the 
analysis? 
Yes 

Are there concerns that the 
included patients do not match 
the review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
index test, its conduct, or 
interpretation differ from the 
review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
target condition as defined by 
the reference standard does not 
match the review question? 
No 

 CONCLUSION: 
Could the selection of patients 
have introduced bias? 
 
 

CONCLUSION: 
Could the conduct or 
interpretation of the index test 
have introduced bias? 
 

CONCLUSION: 
Could the reference standard, 
its conduct, or its interpretation 
have introduced bias? 
 

CONCLUSION 
Could the patient flow have 
introduced bias? 
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RISK: LOW RISK: LOW RISK: LOW RISK: LOW 

Neefjes, 2017 Was a consecutive or random 
sample of patients enrolled? 
No 
 
Was a case-control design 
avoided? 
Yes 
 
Did the study avoid 
inappropriate exclusions? 
Yes 
 
 

Were the index test results 
interpreted without knowledge 
of the results of the reference 
standard? 
Unclear 
 
If a threshold was used, was it 
pre-specified? 
Yes 
 
 
 

Is the reference standard likely 
to correctly classify the target 
condition? 
Yes 
 
Were the reference standard 
results interpreted without 
knowledge of the results of the 
index test? 
Yes 
 
 
 

Was there an appropriate 
interval between index test(s) 
and reference standard? 
Yes 
 
Did all patients receive a 
reference standard? 
Yes 
 
Did patients receive the same 
reference standard? 
Yes 
 
Were all patients included in the 
analysis? 
Yes 

Are there concerns that the 
included patients do not match 
the review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
index test, its conduct, or 
interpretation differ from the 
review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
target condition as defined by 
the reference standard does not 
match the review question? 
No 

 CONCLUSION: 
Could the selection of patients 
have introduced bias? 
 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION: 
Could the conduct or 
interpretation of the index test 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW 
 

CONCLUSION: 
Could the reference standard, 
its conduct, or its interpretation 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION 
Could the patient flow have 
introduced bias? 
 
 
RISK: LOW 

 

Neufeld 2013 Was a consecutive or random 
sample of patients enrolled? 
Yes 
 
Was a case-control design 
avoided? 
Yes 
 
Did the study avoid 
inappropriate exclusions? 
Yes 
 
 

Were the index test results 
interpreted without knowledge 
of the results of the reference 
standard? 
Yes 
 
If a threshold was used, was it 
pre-specified? 
Yes 
 
 
 

Is the reference standard likely 
to correctly classify the target 
condition? 
Yes 
 
Were the reference standard 
results interpreted without 
knowledge of the results of the 
index test? 
Yes 
 
 
 

Was there an appropriate 
interval between index test(s) 
and reference standard? 
Yes 
 
Did all patients receive a 
reference standard? 
Yes 
 
Did patients receive the same 
reference standard? 
Yes 
 

Are there concerns that the 
included patients do not match 
the review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
index test, its conduct, or 
interpretation differ from the 
review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
target condition as defined by 
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Were all patients included in the 
analysis? 
Yes 

the reference standard does not 
match the review question? 
No 

 CONCLUSION: 
Could the selection of patients 
have introduced bias? 
 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION: 
Could the conduct or 
interpretation of the index test 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION: 
Could the reference standard, 
its conduct, or its interpretation 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION 
Could the patient flow have 
introduced bias? 
 
 
RISK: LOW 

 

Numan 2019 Was a consecutive or random 
sample of patients enrolled? 
Yes 
 
Was a case-control design 
avoided? 
Yes 
 
Did the study avoid 
inappropriate exclusions? 
Yes 
 
 

Were the index test results 
interpreted without knowledge 
of the results of the reference 
standard? 
Yes 
 
If a threshold was used, was it 
pre-specified? 
No 
 
 
 

Is the reference standard likely 
to correctly classify the target 
condition? 
Yes 
 
Were the reference standard 
results interpreted without 
knowledge of the results of the 
index test? 
Yes 
 
 
 

Was there an appropriate 
interval between index test(s) 
and reference standard? 
Yes 
 
Did all patients receive a 
reference standard? 
Yes 
 
Did patients receive the same 
reference standard? 
Yes 
 
Were all patients included in the 
analysis? 
Yes 

Are there concerns that the 
included patients do not match 
the review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
index test, its conduct, or 
interpretation differ from the 
review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
target condition as defined by 
the reference standard does not 
match the review question? 
No 

 CONCLUSION: 
Could the selection of patients 
have introduced bias? 
 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION: 
Could the conduct or 
interpretation of the index test 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION: 
Could the reference standard, 
its conduct, or its interpretation 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION 
Could the patient flow have 
introduced bias? 
 
 
RISK: LOW 

 

Pompei 2015 Was a consecutive or random 
sample of patients enrolled? 
Yes 
 
Was a case-control design 
avoided? 

Were the index test results 
interpreted without knowledge 
of the results of the reference 
standard? 
Yes 
 

Is the reference standard likely 
to correctly classify the target 
condition? 
Yes 
 

Was there an appropriate 
interval between index test(s) 
and reference standard? 
Unclear 
 

Are there concerns that the 
included patients do not match 
the review question? 
No 
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Yes 
 
Did the study avoid 
inappropriate exclusions? 
Yes 
 
 

If a threshold was used, was it 
pre-specified? 
Yes 
 
 
 

Were the reference standard 
results interpreted without 
knowledge of the results of the 
index test? 
No 
 
 
 

Did all patients receive a 
reference standard? 
No 
 
Did patients receive the same 
reference standard? 
Yes 
 
Were all patients included in the 
analysis? 
Yes 

Are there concerns that the 
index test, its conduct, or 
interpretation differ from the 
review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
target condition as defined by 
the reference standard does not 
match the review question? 
No 

 CONCLUSION: 
Could the selection of patients 
have introduced bias? 
 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION: 
Could the conduct or 
interpretation of the index test 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW 
 

CONCLUSION: 
Could the reference standard, 
its conduct, or its interpretation 
have introduced bias? 
 
RISK: HIGH 

CONCLUSION 
Could the patient flow have 
introduced bias? 
 
 
RISK: HIGH 

 

Richardson 
2017 

Was a consecutive or random 
sample of patients enrolled? 
Convenience sample 
 
Was a case-control design 
avoided? 
yes 
 
Did the study avoid 
inappropriate exclusions? 
unclear 
 
 

Were the index test results 
interpreted without knowledge 
of the results of the reference 
standard? 
unclear 
 
If a threshold was used, was it 
pre-specified? 
yes 
 
 
 

Is the reference standard likely 
to correctly classify the target 
condition? 
yes 
 
Were the reference standard 
results interpreted without 
knowledge of the results of the 
index test? 
unclear 
 
 
 

Was there an appropriate 
interval between index test(s) 
and reference standard? 
Unclear 
 
Did all patients receive a 
reference standard? 
Yes 
 
Did patients receive the same 
reference standard? 
Yes 
 
Were all patients included in the 
analysis? 
Yes 

Are there concerns that the 
included patients do not match 
the review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
index test, its conduct, or 
interpretation differ from the 
review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
target condition as defined by 
the reference standard does not 
match the review question? 
No 

 CONCLUSION: 
Could the selection of patients 
have introduced bias? 

CONCLUSION: CONCLUSION: CONCLUSION 
Could the patient flow have 
introduced bias? 
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RISK: UNCLEAR 

Could the conduct or 
interpretation of the index test 
have introduced bias? 
 
RISK: UNCLEAR 

Could the reference standard, 
its conduct, or its interpretation 
have introduced bias? 
 
RISK: UNCLEAR 

 
 
RISK: LOWr 

Ryan 2009 Was a consecutive or random 
sample of patients enrolled? 
Yes 
 
Was a case-control design 
avoided? 
Yes 
 
Did the study avoid 
inappropriate exclusions? 
Yes 
 
 

Were the index test results 
interpreted without knowledge 
of the results of the reference 
standard? 
Yes 
 
If a threshold was used, was it 
pre-specified? 
Yes 
 
 
 

Is the reference standard likely 
to correctly classify the target 
condition? 
Yes 
 
Were the reference standard 
results interpreted without 
knowledge of the results of the 
index test? 
Yes 
 
 
 

Was there an appropriate 
interval between index test(s) 
and reference standard? 
Yes 
 
Did all patients receive a 
reference standard? 
Yes 
 
Did patients receive the same 
reference standard? 
Yes 
 
Were all patients included in the 
analysis? 
Yes 

Are there concerns that the 
included patients do not match 
the review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
index test, its conduct, or 
interpretation differ from the 
review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
target condition as defined by 
the reference standard does not 
match the review question? 
No 

 CONCLUSION: 
Could the selection of patients 
have introduced bias? 
 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION: 
Could the conduct or 
interpretation of the index test 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION: 
Could the reference standard, 
its conduct, or its interpretation 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION 
Could the patient flow have 
introduced bias? 
 
 
RISK: LOW 

 

Schuurmans 
2003 

Was a consecutive or random 
sample of patients enrolled? 
Yes 
 
Was a case-control design 
avoided? 
Yes 
 
Did the study avoid 
inappropriate exclusions? 

Were the index test results 
interpreted without knowledge 
of the results of the reference 
standard? 
Yes 
 
If a threshold was used, was it 
pre-specified? 
Yes 
 

Is the reference standard likely 
to correctly classify the target 
condition? 
Yes 
 
Were the reference standard 
results interpreted without 
knowledge of the results of the 
index test? 
Yes 

Was there an appropriate 
interval between index test(s) 
and reference standard? 
Yes 
 
Did all patients receive a 
reference standard? 
Yes 
 

Are there concerns that the 
included patients do not match 
the review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
index test, its conduct, or 
interpretation differ from the 
review question? 
No 
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Yes 
 
 

 
 

 
 
 

Did patients receive the same 
reference standard? 
Yes 
 
Were all patients included in the 
analysis? 
Yes 

 
Are there concerns that the 
target condition as defined by 
the reference standard does not 
match the review question? 
No 

 CONCLUSION: 
Could the selection of patients 
have introduced bias? 
 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION: 
Could the conduct or 
interpretation of the index test 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION: 
Could the reference standard, 
its conduct, or its interpretation 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION 
Could the patient flow have 
introduced bias? 
 
 
RISK: LOW 

 

Slor 2014 Was a consecutive or random 
sample of patients enrolled? 
Yes 
 
Was a case-control design 
avoided? 
Yes 
 
Did the study avoid 
inappropriate exclusions? 
Yes 
 
 

Were the index test results 
interpreted without knowledge 
of the results of the reference 
standard? 
Unclear 
 
If a threshold was used, was it 
pre-specified? 
Yes 
 
 
 

Is the reference standard likely 
to correctly classify the target 
condition? 
Yes 
 
Were the reference standard 
results interpreted without 
knowledge of the results of the 
index test? 
Unclear 
 
 
 

Was there an appropriate 
interval between index test(s) 
and reference standard? 
Yes 
 
Did all patients receive a 
reference standard? 
Yes 
 
Did patients receive the same 
reference standard? 
Yes 
 
Were all patients included in the 
analysis? 
Yes 

Are there concerns that the 
included patients do not match 
the review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
index test, its conduct, or 
interpretation differ from the 
review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
target condition as defined by 
the reference standard does not 
match the review question? 
No 

 CONCLUSION: 
Could the selection of patients 
have introduced bias? 
 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION: 
Could the conduct or 
interpretation of the index test 
have introduced bias? 
 
RISK: UNCLEAR 

CONCLUSION: 
Could the reference standard, its 
conduct, or its interpretation 
have introduced bias? 
 
RISK: UNCLEAR 

CONCLUSION 
Could the patient flow have 
introduced bias? 
 
 
RISK: LOW 
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Teale 2018 Was a consecutive or random 
sample of patients enrolled? 
Yes 
 
Was a case-control design 
avoided? 
Yes 
 
Did the study avoid 
inappropriate exclusions? 
Yes 
 
 

Were the index test results 
interpreted without knowledge 
of the results of the reference 
standard? 
Yes 
 
If a threshold was used, was it 
pre-specified? 
Yes 
 
 
 

Is the reference standard likely 
to correctly classify the target 
condition? 
Yes 
 
Were the reference standard 
results interpreted without 
knowledge of the results of the 
index test? 
Yes 
 
 
 

Was there an appropriate 
interval between index test(s) 
and reference standard? 
Yes 
 
Did all patients receive a 
reference standard? 
Yes 
 
Did patients receive the same 
reference standard? 
Yes 
 
Were all patients included in the 
analysis? 
Yes 

Are there concerns that the 
included patients do not match 
the review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
index test, its conduct, or 
interpretation differ from the 
review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
target condition as defined by 
the reference standard does not 
match the review question? 
No 

 CONCLUSION: 
Could the selection of patients 
have introduced bias? 
 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION: 
Could the conduct or 
interpretation of the index test 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION: 
Could the reference standard, 
its conduct, or its interpretation 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION 
Could the patient flow have 
introduced bias? 
 
 
RISK: LOW 

 

Thomas 2012 Was a consecutive or random 
sample of patients enrolled? 
Yes 
 
Was a case-control design 
avoided? 
Yes 
 
Did the study avoid 
inappropriate exclusions? 
Yes 
 
 

Were the index test results 
interpreted without knowledge 
of the results of the reference 
standard? 
Yes 
 
If a threshold was used, was it 
pre-specified? 
Yes 
 
 
 

Is the reference standard likely 
to correctly classify the target 
condition? 
Yes 
 
Were the reference standard 
results interpreted without 
knowledge of the results of the 
index test? 
Yes 
 
 
 

Was there an appropriate 
interval between index test(s) 
and reference standard? 
Yes 
 
Did all patients receive a 
reference standard? 
Yes 
 
Did patients receive the same 
reference standard? 
Yes 
 
Were all patients included in the 
analysis? 

Are there concerns that the 
included patients do not match 
the review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
index test, its conduct, or 
interpretation differ from the 
review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
target condition as defined by 
the reference standard does not 
match the review question? 
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Yes No 

 CONCLUSION: 
Could the selection of patients 
have introduced bias? 
 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION: 
Could the conduct or 
interpretation of the index test 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION: 
Could the reference standard, 
its conduct, or its interpretation 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION 
Could the patient flow have 
introduced bias? 
 
 
RISK: LOW 

 

Tieges 2013 Was a consecutive or random 
sample of patients enrolled? 
yes 
 
Was a case-control design 
avoided? 
yes 
 
Did the study avoid 
inappropriate exclusions? 
Unclear (30 out of 120 included) 
 
 

Were the index test results 
interpreted without knowledge 
of the results of the reference 
standard? 
unclear 
 
If a threshold was used, was it 
pre-specified? 
unclear 
 
 
 

Is the reference standard likely 
to correctly classify the target 
condition? 
yes 
 
Were the reference standard 
results interpreted without 
knowledge of the results of the 
index test? 
unclear 
 
 
 

Was there an appropriate 
interval between index test(s) 
and reference standard? 
yes 
 
Did all patients receive a 
reference standard? 
yes 
 
Did patients receive the same 
reference standard? 
yes 
 
Were all patients included in the 
analysis? 
Yes 

Are there concerns that the 
included patients do not match 
the review question? 
no 
 
Are there concerns that the 
index test, its conduct, or 
interpretation differ from the 
review question? 
no 
 
Are there concerns that the 
target condition as defined by 
the reference standard does not 
match the review question? 
no 

 CONCLUSION: 
Could the selection of patients 
have introduced bias? 
 
 
RISK: UNCLEAR 

CONCLUSION: 
Could the conduct or 
interpretation of the index test 
have introduced bias? 
 
RISK: UNCLEAR 

CONCLUSION: 
Could the reference standard, 
its conduct, or its interpretation 
have introduced bias? 
 
RISK: HIGH 

CONCLUSION 
Could the patient flow have 
introduced bias? 
no 
 
RISK: UNCLEAR 

 

Van Gemert 
20007 

Was a consecutive or random 
sample of patients enrolled? 
Yes 
 
Was a case-control design 
avoided? 
Yes 
 

Were the index test results 
interpreted without knowledge 
of the results of the reference 
standard? 
Yes 
 
If a threshold was used, was it 
pre-specified? 

Is the reference standard likely 
to correctly classify the target 
condition? 
Yes 
 
Were the reference standard 
results interpreted without 

Was there an appropriate 
interval between index test(s) 
and reference standard? 
Yes 
 
Did all patients receive a 
reference standard? 
Yes 

Are there concerns that the 
included patients do not match 
the review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
index test, its conduct, or 
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Did the study avoid 
inappropriate exclusions? 
Yes 
 
 

Yes 
 
 
 

knowledge of the results of the 
index test? 
Yes 
 
 
 

 
Did patients receive the same 
reference standard? 
Yes 
 
Were all patients included in the 
analysis? 
Yes 

interpretation differ from the 
review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
target condition as defined by 
the reference standard does not 
match the review question? 
No 

 CONCLUSION: 
Could the selection of patients 
have introduced bias? 
 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION: 
Could the conduct or 
interpretation of the index test 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION: 
Could the reference standard, 
its conduct, or its interpretation 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION 
Could the patient flow have 
introduced bias? 
 
 
RISK: LOW 

 

Vasulinashorn 
2016 

Was a consecutive or random 
sample of patients enrolled? 
Yes 
 
Was a case-control design 
avoided? 
Yes 
 
Did the study avoid 
inappropriate exclusions? 
Yes 
 
 

Were the index test results 
interpreted without knowledge 
of the results of the reference 
standard? 
Unclear 
 
If a threshold was used, was it 
pre-specified? 
Yes 
 
 
 

Is the reference standard likely 
to correctly classify the target 
condition? 
Yes 
 
Were the reference standard 
results interpreted without 
knowledge of the results of the 
index test? 
Unclear 
 
 
 

Was there an appropriate 
interval between index test(s) 
and reference standard? 
Yes/No/Unclear 
 
Did all patients receive a 
reference standard? 
Yesr 
 
Did patients receive the same 
reference standard? 
Yes 
 
Were all patients included in the 
analysis? 
Yes 

Are there concerns that the 
included patients do not match 
the review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
index test, its conduct, or 
interpretation differ from the 
review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
target condition as defined by 
the reference standard does not 
match the review question? 
No 

 CONCLUSION: 
Could the selection of patients 
have introduced bias? 
 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION: 
Could the conduct or 
interpretation of the index test 
have introduced bias? 
 
RISK: UNCLEAR 

CONCLUSION: 
Could the reference standard, 
its conduct, or its interpretation 
have introduced bias? 
 
RISK: UNCLEAR 

CONCLUSION 
Could the patient flow have 
introduced bias? 
 
 
RISK: LOW 
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Voyer 2016 Was a consecutive or random 
sample of patients enrolled? 
Yes 
 
Was a case-control design 
avoided? 
Yes 
 
Did the study avoid 
inappropriate exclusions? 
Yes 
 
 

Were the index test results 
interpreted without knowledge 
of the results of the reference 
standard? 
Yes 
 
If a threshold was used, was it 
pre-specified? 
Yes 
 
 
 

Is the reference standard likely 
to correctly classify the target 
condition? 
Yes 
 
Were the reference standard 
results interpreted without 
knowledge of the results of the 
index test? 
Unclear 
 
 
 

Was there an appropriate 
interval between index test(s) 
and reference standard? 
Yes/No/Unclear 
 
Did all patients receive a 
reference standard? 
Yesr 
 
Did patients receive the same 
reference standard? 
Yes 
 
Were all patients included in the 
analysis? 
Yes 

Are there concerns that the 
included patients do not match 
the review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
index test, its conduct, or 
interpretation differ from the 
review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
target condition as defined by 
the reference standard does not 
match the review question? 
No 

 CONCLUSION: 
Could the selection of patients 
have introduced bias? 
 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION: 
Could the conduct or 
interpretation of the index test 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION: 
Could the reference standard, 
its conduct, or its interpretation 
have introduced bias? 
 
RISK: UNCLEAR 

CONCLUSION 
Could the patient flow have 
introduced bias? 
 
 
RISK: LOW 

 

Whittamore 
2014 

Was a consecutive or random 
sample of patients enrolled? 
Yes 
 
Was a case-control design 
avoided? 
Yes 
 
Did the study avoid 
inappropriate exclusions? 
Yes 
 
 

Were the index test results 
interpreted without knowledge 
of the results of the reference 
standard? 
Yes 
 
If a threshold was used, was it 
pre-specified? 
Yes 
 
 
 

Is the reference standard likely 
to correctly classify the target 
condition? 
Yes 
 
Were the reference standard 
results interpreted without 
knowledge of the results of the 
index test? 
Yes 
 
 
 

Was there an appropriate 
interval between index test(s) 
and reference standard? 
Yes 
 
Did all patients receive a 
reference standard? 
No 
 
Did patients receive the same 
reference standard? 
Yes 
 
Were all patients included in the 
analysis? 

Are there concerns that the 
included patients do not match 
the review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
index test, its conduct, or 
interpretation differ from the 
review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
target condition as defined by 
the reference standard does not 
match the review question? 
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Yes No 

 CONCLUSION: 
Could the selection of patients 
have introduced bias? 
 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION: 
Could the conduct or 
interpretation of the index test 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION: 
Could the reference standard, 
its conduct, or its interpretation 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION 
Could the patient flow have 
introduced bias? 
 
 
RISK: LOW 

 

Wongpakaran 
2011 

Was a consecutive or random 
sample of patients enrolled? 
Yes 
 
Was a case-control design 
avoided? 
Yes 
 
Did the study avoid 
inappropriate exclusions? 
Unclear 
 
 

Were the index test results 
interpreted without knowledge 
of the results of the reference 
standard? 
Unclear 
 
If a threshold was used, was it 
pre-specified? 
Yes 
 
 
 

Is the reference standard likely 
to correctly classify the target 
condition? 
Yes 
 
Were the reference standard 
results interpreted without 
knowledge of the results of the 
index test? 
Unclear 
 
 
 

Was there an appropriate 
interval between index test(s) 
and reference standard? 
Yes 
 
Did all patients receive a 
reference standard? 
Yes 
 
Did patients receive the same 
reference standard? 
Yes 
 
Were all patients included in the 
analysis? 
Yes 

Are there concerns that the 
included patients do not match 
the review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
index test, its conduct, or 
interpretation differ from the 
review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
target condition as defined by 
the reference standard does not 
match the review question? 
No 

 CONCLUSION: 
Could the selection of patients 
have introduced bias? 
 
 
RISK: UNCLEAR 

CONCLUSION: 
Could the conduct or 
interpretation of the index test 
have introduced bias? 
 
RISK: UNCLEAR 

CONCLUSION: 
Could the reference standard, 
its conduct, or its interpretation 
have introduced bias? 
 
RISK: UNCLEAR 

CONCLUSION 
Could the patient flow have 
introduced bias? 
 
 
RISK: LOW 
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Zoekverantwoording  

Database Zoektermen Totaal 

Medline 
(OVID) 
 
Engels 
 
2011-april 
2019 

18     exp Delirium/ or (deliri* or (acute adj2 (confusion* or 'brain syndrome' or 'brain 
failure' or 'psycho-organic syndrome' or 'organic psychosyndrome')) or (terminal* adj1 
restless*) or (toxic adj1 confus*) or encephalopath*).ti,ab,kf. (61756) 
19     *psychoses, alcoholic/ or *alcohol withdrawal delirium/ or *substance withdrawal 
syndrome/ (14921) 
20     18 not 19 (60415) 
21     exp *Neuropsychological Tests/ or *Psychological Tests/ or (neuropsychologic* adj 
test*).ti,ab,kf. or ((screen* or evaluat* or assess* or diagnos* or rating or rate or 
measur* or "case finding") adj3 (index or test* or instrument* or inventor* or batter* or 
tool* or scale* or checklist* or schedule* or criteria)).ti,ab,kf. or (CAM or "Confusion 
Assessment Method" or "Delirium Observatie Screening Schaal" or DOSS or "Delirium 
Observational Screening Scale" or Delirium Motor Subtyping Scale or DMSS* or 
"Delirium Rating Scale" or DRS* or actometer* or Electroencephalogram or EEG* or 3D-
CAM or (Confusion Assessment Method adj2 3d) or "4 A’s Test" or Neecham*).ti,ab,kf. 
(802906) 
22     20 and 21 (7722) 
23     exp "Sensitivity and Specificity"/ or (Sensitiv* or Specific* or "predictive value" or 
ROC-curve or receiver-operator*).ti,ab. or (likelihood or LR*).ti,ab. or exp Diagnostic 
Errors/ or (inter-observer or intra-observer or interobserver or intraobserver or validity 
or kappa or reliability).ti,ab. or (reproducibility or false-positive* or false-negative* or 
true-positive* or true-negative* or AUC).ti,ab,kf. or (test adj2 (re-test or retest)).ti,ab. or 
"Reproducibility of Results"/ or accuracy.ti,ab. or Diagnosis, Differential/ or Validation 
Studies.pt. (5262379) 
24     exp Delirium/cl, di (Classification, Diagnosis) (2762) 
25     23 or 24 (5263965) 
26     22 and 25 (3224) 
27     limit 26 to (english language and yr="2011 -Current") (1601) 
28     exp Adult/ or (adult* or aged or elderly or frail*).ti,ab,kf. or (old or older).ti. 
(7678190) 
29     27 and 28 (971) 
30     (meta-analysis/ or meta-analysis as topic/ or (meta adj analy$).tw. or ((systematic* 
or literature) adj2 review$1).tw. or (systematic adj overview$1).tw. or exp "Review 
Literature as Topic"/ or cochrane.ab. or cochrane.jw. or embase.ab. or medline.ab. or 
(psychlit or psyclit).ab. or (cinahl or cinhal).ab. or cancerlit.ab. or ((selection criteria or 
data extraction).ab. and "review"/)) not (Comment/ or Editorial/ or Letter/ or (animals/ 
not humans/)) (388737) 
31     29 and 30 (50) 
32     (exp clinical trial/ or randomized controlled trial/ or exp clinical trials as topic/ or 
randomized controlled trials as topic/ or Random Allocation/ or Double-Blind Method/ 
or Single-Blind Method/ or (clinical trial, phase i or clinical trial, phase ii or clinical trial, 
phase iii or clinical trial, phase iv or controlled clinical trial or randomized controlled trial 
or multicenter study or clinical trial).pt. or random*.ti,ab. or (clinic* adj trial*).tw. or 
((singl* or doubl* or treb* or tripl*) adj (blind$3 or mask$3)).tw. or Placebos/ or 
placebo*.tw.) not (animals/ not humans/) (1845510) 
33     29 and 32 (157) 
34     33 not 31 (146) 
35     Epidemiologic studies/ or case control studies/ or exp cohort studies/ or Controlled 
Before-After Studies/ or Case control.tw. or (cohort adj (study or studies)).tw. or Cohort 
analy$.tw. or (Follow up adj (study or studies)).tw. or (observational adj (study or 
studies)).tw. or Longitudinal.tw. or Retrospective*.tw. or prospective*.tw. or 
consecutive*.tw. or Cross sectional.tw. or Cross-sectional studies/ or historically 
controlled study/ or interrupted time series analysis/ (Onder exp cohort studies vallen 
ook longitudinale, prospectieve en retrospectieve studies) (3157507) 
36     29 and 35 (602) 
37     36 not (31 or 34) (486) 

682 
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Exclusietabel  
Auteur en jaartal Redenen van exclusie 

Adamis, 2016 Kloktekentest: niet specifiek voor delier 

Mitchell 2014 MMSE: niet specifiek voor delier 

Rosgen, 2018 Caregiver centered meetsintrumenten, andere PICO 
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Module 2 Risicofactoren delier 
 
Uitgangsvraag 
Bij welke patiënten moet je alert zijn op een verhoogd risico op een delier? 
 5 
Inleiding 
In de richtlijn delier uit 2013 worden risicofactoren voor de ontwikkeling van een delier 
beschreven. Kennis over de kenmerken van patiënten en de omstandigheden die gepaard 
gaan met een verhoogd risico op een delier zijn in twee opzichten belangrijk voor de 
klinische praktijk. In de eerste plaats bepalen de combinaties van deze risicofactoren het 10 
profiel van patiënten met een delier. Het herkennen van een dergelijk profiel maakt 
preventie, diagnostiek of therapie van een delier mogelijk. In de tweede plaats kunnen 
risicofactoren verbonden zijn, indirect of meer rechtstreeks, met oorzakelijke mechanismen 
van een delier of daarmee zelfs samenvallen. Risicofactoren hangen sterk samen met de 
patiëntengroep. Het herkennen van de risicofactoren van de verschillende subtypen maakt 15 
preventie, diagnostiek of therapie van een delier mogelijk en is belangrijk voor een gunstige 
uitkomst. 
 
In deze tekst wordt beschreven welke risicofactoren bekend zijn voor de verschillende delier 
subgroepen.  20 
 
Zoeken en selecteren 
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse 
verricht naar de volgende zoekvraag (vragen): 
 25 
P:  patiënten met diagnose delier; 
I:  mogelijke prognostische factoren: leeftijd, acute opname-indicatie, medicatiegebruik, 

infectie, fixatie, cognitieve stoornissen of dementie, ernst van de ziekte, visusstoornis; 
C:  afwezigheid van deze factoren; 
O:  prognostisch model voor optreden delier. 30 
 
Zoeken en selecteren (Methode) 
Deze vraag betreft een herziening van de richtlijntekst uit 2014. In de databases Medline (via 
OVID) en Embase (via Embase.com) is op 14 augustus 2019 met relevante zoektermen een 
aanvullende search uitgevoerd waarin is gezocht naar studies waar er prognostische 35 
modellen en risicofactoren voor een delier centraal stonden en waarvan het artikel is 
gepubliceerd na 2014. De zoekverantwoording is weergegeven onder het tabblad 
Verantwoording. De aanvullende literatuurzoekactie leverde 309 systematische reviews en 
507 trials en observationele studies op. Studies werden geselecteerd op grond van de 
volgende selectiecriteria: studies bij volwassenen, gericht op risicofactoren voor een delier 40 
en de prognostische modellen zijn extern gevalideerd. Op basis van titel en abstract werden 
in eerste instantie vijf studies voorgeselecteerd. Na raadpleging van de volledige tekst, 
werden vervolgens drie studies geëxcludeerd (zie exclusietabel onder het tabblad 
Verantwoording), en één studie definitief geselecteerd en meegenomen in de 
literatuuranalyse en één studie meegenomen in de overwegingen.  45 
 
Resultaten 
Eén onderzoek is opgenomen in de literatuuranalyse voor de herziening van de richtlijn. Het 
betreft een systematische review (Lindroth, 2018). 
  50 
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De beoordeling van de individuele studieopzet (risk of bias) is transparant opgeschreven in 
de geselecteerde studie en vervolgens op juistheid beoordeeld.  
 
Samenvatting literatuur 
Beschrijving studie 5 
Lindroth (2018) heeft een systematische review uitgevoerd om bestaande prognostische 
modellen te evalueren, gepubliceerd in de periode tussen 1 januari en 31 december 2016, 
voor het identificeren van delier dat ontstaat tijdens een ziekenhuisopname in een populatie 
volwassenen (≥ 60 jaar). 
 10 
Resultaten 
Lindroth (2018): Er werden 27 predictiemodellen geïncludeerd waarvan er 14 extern 
gevalideerd waren. Veelvoorkomende variabelen die opgenomen werden in de 
predictiemodellen waren: reeds bestaande verminderde cognitie, zintuigelijke beperking, 
hoge leeftijd, fysieke beperking, ernst van de ziekte, het hebben van een infectie en een 15 
voorgeschiedenis van alcoholgebruik. De area under the receiving operating curve (AUROC) 
van deze predictiemodellen varieerde tussen 0,52 en 0,94. De predictiemodellen lieten 
echter veel variabiliteit zien en bleken onvoldoende robuust voor toepassing in de praktijk.  
 
Bewijskracht van de literatuur 20 
Algemene risicofactoren: 
De bewijskracht voor prognostische studies start hoog en deze werd verlaagd vanwege de 
heterogeniteit in het vaststellen van de uitkomstmaat. Het vaststellen van het delier werd 
vaak op een niet-systematische manier gedaan. De gevonden risicofactoren werden niet 
extern of intern gevalideerd. De bewijskracht werd daarom als zeer laag gegradeerd.  25 
 
Conclusies 

Zeer laag 
GRADE 

Mogelijke risicofactoren voor de ontwikkeling van een delier zijn: reeds 
bestaande verminderde cognitie, zintuigelijke beperking, hoge leeftijd, 
fysieke beperking, ernst van de ziekte, het hebben van een infectie en een 
voorgeschiedenis van alcoholgebruik. 
 
Bronnen: (Lindroth, 2018)  

 

Zeer laag 
GRADE 

Het is onduidelijk wat de toegevoegde waarde is van een gevalideerd 
predictiemodel voor het voorspellen van een delier naast het klinische 
oordeel bij het inschatten van het risico op delier in de klinische praktijk door 
de behandelaar.  
 
Bronnen: (Lindroth, 2018)  

 

Zeer laag 
GRADE 

Het is onduidelijk of en welke preoperatieve medicatie het ontwikkelen van 
een delier voorspellen. Wel is er een associatie tussen medicatie met een 
matige tot ernstige anticholinerge belasting en ontwikkeling van delier (zie 
overwegingen). 
 
Bronnen: (Lindroth, 2018)  

 30 
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Overwegingen 
Voor- en nadelen van de interventie en de kwaliteit van het bewijs 
De individuele studies tonen een reeks aan risicofactoren voor het ontwikkelen van een 
delier bij ouderen. Echter, de gebruikte onderzoeksmethodiek en de heterogeniteit in de 
variabelen die meegenomen werden in de predictiemodellen resulteren in een lage 5 
bewijskracht van de gevonden risicofactoren als predictiemodel. Echter, in de klinische 
praktijk lijken bepaalde medicamenten en polyfarmacie sterk geassocieerd met het 
optreden van een delier. Hierbij kan met name gedacht worden aan: opioïde pijnmedicatie, 
anticholinerge en dopaminerge medicatie, steroïden, immunosuppressiva, psychofarmaca 
en anti-epileptica.  10 
 
Kassie, (2018) heeeft een systematische review uitgevoerd om te onderzoeken of 
medicatiegebruik meegenomen wordt bij het opstellen van predictiemodellen naar het 
ontstaan van een delier tijdens een ziekenhuisopname in een populatie volwassenen in de 
periode tussen 1994 en 2016. Er werden 19 predictiemodellen geïncludeerd, waarvan er 18 15 
een AUROC rapporteerden met een waarde tussen 0.71 en 0.93. In de helft van de 
predictiemodellen (n=9) werd preoperatief medicatiegebruik als risicofactor onderzocht. Het 
preoperatief medicatiegebruik werd op verschillende manieren geoperationaliseerd in de 
definitieve predictiemodellen. In 5 van de predictiemodellen werd medicatiegebruik in het 
uiteindelijke model toegevoegd (zie Tabel 2.1 voor een overzicht). Geen van deze 20 
predictiemodellen zijn extern gevalideerd. Er is onvoldoende wetenschappelijk bewijs dat 
specifieke medicatie een belangrijke risicofactor is op het ontwikkelen van een delier (Kassie, 
2018).  
 
Egberts en Mattace-Raso (2018) hebben een review uitgevoerd om te onderzoeken of er een 25 
verband bestaat tussen anticholinerge belasting door geneesmiddelen en delier. Voor deze 
review zijn studies geïncludeerd waarbij de anticholinerge belasting werd bepaald met 
behulp van anticholinerge scoringslijsten. Dit zijn lijsten waarbij geneesmiddelen op basis 
van hun anticholinerge eigenschappen zijn ingedeeld in drie of meer groepen met 
oplopende scores waarbij in het algemeen geldt: hoe sterker het anticholinerge effect, hoe 30 
hoger de score. Het cumulatieve anticholinerge effect van geneesmiddelen wordt aangeduid 
met de term ‘anticholinerge belasting’ en is de som van de anticholinerge scores van de 
individuele geneesmiddelen. Egberts (2018) heeeft 7 studies geïncludeerd. De anticholinerge 
belasting werd gemeten met de Anticholinergic Risk Scale (ARS, n=5), de Anticholinergic 
Cognitive Burden scale (ACB, n=3), de Anticholinergic Drug Scale (ADS, n=2) en de lijst van 35 
Chew (n=1). Uit deze review blijkt dat in alle onderzoeken waarin de ARS werd gebruikt, 
steeds een associatie werd gevonden tussen een matige tot hoge anticholinerge belasting en 
delier, zowel delier bij opname als delier tijdens opname of follow-up (tabel 2.2). Daarnaast 
lijkt ook een toename in de ARS-score tijdens een ziekenhuisopname de kans op een delier 
te verhogen. Vooralsnog is niet bekend of het verlagen van de ARS-score de kans op een 40 
delier verlaagt, maar het kan overwogen worden om bij het voorschrijven en beoordelen 
van medicatie na te gaan of het geneesmiddel op de ARS-lijst staat. 
 
Opioïden worden ook geassocieerd met een verhoogd delierrisico. In een systematische 
review van Swart (2017) is onderzocht of het type opiaat het risico op een delier voorspelt. 45 
Dit betreft observationele studies met een lage tot matige kwaliteit, waarbij een associatie 
wordt gezien tussen meperidine en het risico op ontwikkelen van een delier. Er is 
onvoldoende bewijs voor een relatie tussen het gebruik van tramadol en het ontwikkelen 
van een delier, ondanks vermelding in meerdere casereports. Er lijkt een beschermend 
effect te zijn van hydromorfine en fentanyl op de ontwikkeling van een delier, gebaseerd op 50 
studies van een lage kwaliteit. 
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Het blijft belangrijk om iedere individuele patiënt met risicofactoren voor een delier te 
observeren en aandacht te hebben voor het ontstaan van een delier. 
 
De waarde van de verschillende predictiemodellen is niet onderzocht voor de verschillende 
motorische subtypes van een delier. Hier kan geen uitspraak over worden gedaan. 5 
 
Waarden en voorkeuren van patiënten (en eventueel hun verzorgers) 
Om meer inzichten te krijgen in de waarden en voorkeuren van patiënten, heeft de 
Patiëntenfederatie het onderzoek ‘ervaringen rondom een delier’ uitgevoerd via hun 
patiëntenpanel. Deze vragenlijsten werd ingevuld door 91 mantelzorgers van patiënten die 10 
een delier hadden doorgemaakt in het afgelopen jaar. Hier volgt de belangrijkste informatie 
op het gebied van risicofactoren. De respondenten gaven aan dat een ziekte, bijvoorbeeld 
een blaasontsteking, een longontsteking of suikerziekte in 36% van de gevallen het vaakst de 
aanleiding voor een delier was. Dit werd gevolgd door een operatie die in 18% van de 
gevallen een delier veroorzaakte, dementie (8%), gebruik van medicatie (8%), de palliatieve 15 
fase (7%) of een ongeval (4%) waren ook oorzaken van een delier. En in 20% van de gevallen 
noemden de deelnemers andere mogelijke oorzaken voor het ontstaan van een delier: zoals 
een verandering van woonomgeving, hartinfarct, hersenbloeding, sepsis en psychische 
klachten. 
 20 
Het is voor patiënten en naasten belangrijk dat er voldoende gescreend wordt op een delier 
en eventuele uitlokkende factoren voorkomen, zodat er tijdig maatregelen kunnen worden 
genomen.  
 
Aanvaardbaarheid, haalbaarheid en implementatie 25 
Aangezien er onvoldoende bewijskracht is voor een bruikbare set aan uitlokkende 
risicofactoren voor een delier in de klinische praktijk zal dit geen invloed hebben op 
interventies die worden ingezet. Het blijft wel belangrijk om bij patiënten met risicofactoren 
voor een delier te screenen op de ontwikkeling hiervan zodat zo snel als mogelijk 
behandeling of interventie kan worden gestart. Het feit dat het predictiemodel onvoldoende 30 
bewijskracht heeft, maakt niet dat er niet gescreend moet worden op een delier gezien de 
hoge incidentie van het delier bij acuut opgenomen patiënten en de associatie met 
verhoogde mortaliteit, morbiditeit en kosten. De variabelen in het predictiemodel hebben 
verschillende definities in de verschillende studies wat vergelijkbaarheid en 
generaliseerbaarheid beperkt. Daarnaast is de diagnose delier met verschillende methodes 35 
vastgesteld. Ziekenhuizen zijn sinds 2012 reeds verplicht om patiënten van 70 jaar en ouder 
te screenen op het risico van ontwikkeling van een delier volgens het 
veiligheidsmanagement systeem. Pre-existente cognitieve beperkingen en zintuiglijke 
beperkingen, hogere leeftijd, beperkt functioneren of beperkte fysieke status, ernst van 
ziekten, en de aanwezigheid van een infectie of voorgeschiedenis van alcoholgebruik zijn 40 
bekende risicofactoren voor de ontwikkeling van een delier (Lindroth, 2018). Gebruik van 
medicatie met een matige tot hoge anticholinerge belasting zijn geassocieerd met een 
delier, net als het gebruik van bepaalde opïoiden (Swart, 2017).  
 
Rationale van de aanbeveling: weging van argumenten voor en tegen de interventies 45 
Zoals in de inleiding van deze module genoemd, zijn de kenmerken van patiënten en de 
omstandigheden die geassocieerd zijn met de incidentie, duur en ernst van een delier 
belangrijk voor de klinische praktijk. De combinaties van deze risicofactoren bepalen het 
profiel van de patiënt met het hoogste risico op een delier, bijvoorbeeld bij een hogere 
leeftijd en (combinaties van) functionele beperkingen, fysieke status, cognitieve stoornissen 50 
danel dementie, een ernstige (infectieuze) aandoening, zintuigelijke beperkingen en 
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voorgeschiedenis met alcoholmisbruik. Ondanks de lage bewijskracht voor het gebruik van 
gevalideerde predictiemodellen in de klinische praktijk voor risicofactoren voor de 
ontwikkeling van een delier, beveelt de werkgroep aan om te screenen op delier bij ouderen 
met reeds bestaande verminderde cognitie, zintuigelijke beperking, hoge leeftijd, fysieke 
beperking, ernstige ziekte, het hebben van een infectie en een voorgeschiedenis van 5 
alcoholgebruik. Aangezien risicofactoren verbonden kunnen zijn met oorzakelijke 
mechanismen komen zij in principe in aanmerking als aangrijpingspunt voor interventie. 
Sommige risicofactoren lenen zich echter niet voor beïnvloeding (zoals leeftijd). Andere 
factoren zijn beïnvloedbaar en kunnen het doel van diverse interventies vormen ter 
verlaging van de incidentie van het delier of beperking van de ernst of duur van het delier 10 
tijdens ziekenhuisopname (behandeling van infecties en visusstoornissen; vermijding van 
frequente kamerwisselingen; verzekeren van toegang tot familie, klok en kalender). 
 
Aanbevelingen 

Wees alert op de ontwikkeling van een delier bij ouderen met risicofactoren voor een delier, 
zoals: 
• bestaande verminderde cognitie; 
• zintuigelijke beperking; 
• hoge leeftijd; 
• fysieke beperking; 
• voorgeschiedenis van alcoholgebruik); 
• het hebben van een infectie.  

 15 
Heb bij patiënten met een verhoogd risico oog voor interventies tegen beïnvloedbare 
risicofactoren, zoals: 
• het behandelen van een infectie;  
• het stoppen van medicatie met anticholinerge eigenschappen;  
• het stoppen van bepaalde typen opioïden.  
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medicatiegebruik 
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1 Naam van de module 
2 Regiehouder van de module (deze kan verschillen per module en kan ook verdeeld zijn over 
meerdere regiehouders) 
3 Maximaal na vijf jaar 
4 (half)Jaarlijks, eens in twee jaar, eens in vijf jaar 
5 regievoerende vereniging, gedeelde regievoerende verenigingen, of (multidisciplinaire) werkgroep 
die in stand blijft 
6 Lopend onderzoek, wijzigingen in vergoeding/organisatie, beschikbaarheid nieuwe middelen 
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Bijlagen bij module 2 

 
Kennislacunes 
De ervaring van de werkgroepleden is dat verschillende medicijnen (opioïde pijnmedicatie, 
anticholinerge en dopaminerge medicatie, steroïden, immunosuppressiva, psychofarmaca 5 
en anti-epileptica) zijn geassocieerd met het ontstaan van een delier. Er zijn geen 
predictiemodellen gevonden die deze associatie hebben onderzocht. Het zou interessant zijn 
deze medicijngroepen op te nemen in een predictiemodel voor risicofactoren voor het 
ontwikkelen van een delier. 
 10 
Er is een associatie gevonden waarbij verhoging van de ARS score een hoger delierrisico 
geeft, maar het is niet onderzocht of verlagen van de ARS score door medicatie te 
verminderen de kans op een delier verlaagd.  
 
Wat zijn behandelbare risicofactoren voor een delier? 15 
 
Indicatoren 
Er werden geen indicatoren geformuleerd. 
 
Implementatieplan 20 
Er werd geen implementatieplan bij deze module opgesteld, implementatieproblemen 
waren hier niet te verwachten. 
 
Evidencetabellen 

 25 
Tabel 2.1 Overzicht van medicatiegebruik als risicofactor bij de ontwikkelde predictiemodellen (Bron: Kassie, 
2018)  

Studie  Welke 

medicatie werd 

toegevoegd in 

het 

uiteindelijke 

model? 

Welk preoperatieve 

medicaties werden 

overwogen bij het 

ontwikkelen van de 

predictiemodellen?  

 

Populatie AUROC Extern 

gevalideerd? 

Van der 

Mast – 

1999 

Gebruik van 

nifedipine 

Preoperatief 

medicatiegebruik werd 

nagegaan. Alleen nifedipine 

bleek geassocieerd te zijn en 

werd toegevoegd aan het 

model. De auteurs hebben 

verder niet gespecificeerd 

welke andere medicatie is 

gebruikt bij het ontwikkelen 

van het predictiemodel 

Hartoperatie  0.81 Nee 

Benoit – 

2005 

Aantal 

psychoactieve 

medicatie  

Gebruik van psychoactieve 

medicatie werd nagevraagd 

Abdominale 

aorta 

aneurysma 

0.84 Nee 

Goldenberg 

– 2006  

Meer dan 3 

preoperatieve 

medicatie  

Het preopreatief gebruik van 

> 3 medicijnen werd 

toegevoegd aan het model. 

Medicijnen voor het centrale 

zenuwstelsel werden 

Heupfracturen Niet 

gerapporteerd 

Nee 
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overwogen, maar bleken 

niet te voldoen aan de 

inclusiecriteria bij het 

opstellen van het 

uiteindelijke predictiemodel. 

Visser – 

2015  

Preoperatieve 

gebruik van 

narcotische 

pijnstillers 

Narcotica en 

benzodiazepines werden 

beschouwd als mogelijke 

predictoren, alleen de 

narcotische pijnstillers 

werden toegevoegd aan het 

uiteindelijke predictiemodel.  

Electieve 

vaatoperatie 

0.78 Nee, wordt 

verwacht  

 
Tabel 2.2 Overzicht van de studies waarin het verband tussen anticholinerge belasting en delier is onderzocht 
(Bron: Egberts en Mattace-Raso, 2018) 

ACh 
lijst 

Studie Populatie Groeps- 
grootte, n 

Delier, n(%) Uitkomst 

Prevalent delier (delier bij opname) 

ARS Egberts - 2017 Acuut zieke patiënten van 
≥65 jaar die opgenomen zijn 
bij de afdeling geriatrie van 
het ziekenhuis 

905 215 (23,8) Totale ADB score 1-2: 
OR 1.70 (1.16 – 2.49) 
  
Totale ADB score ≥ 3: 
OR 1.83 (1.06 – 3.15) 

ACB Moorey - 2016 Acuut zieke patiënten van 
≥65 jaar opgenomen in het 
ziekenhuis 

247 122 OR: niet significant 

 Egberts - 2017 Acuut zieke patiënten van 
≥65 jaar die opgenomen zijn 
bij de afdeling geriatrie van 
het ziekenhuis 

905 215 (23,8) Totale ADB score 1-2: 
OR 0.99 (0.67 – 1.46) 
  
Totale ADB score ≥ 3: 
OR 1.39 (0.89 – 2.18) 

ADS Moorey - 2016 Acuut zieke patiënten van 
≥65 jaar opgenomen in het 
ziekenhuis 

247 122 OR: niet significant 

Chew Egberts - 2017 Acuut zieke patiënten van 
≥65 jaar die opgenomen zijn 
bij de afdeling geriatrie van 
het ziekenhuis 

905 215 (23,8) Totale ADB score 0.5-1: 
OR 1.00 (0.71 – 1.43) 
  
Totale ADB score ≥ 1.5: 
OR 1.34 (0.85 – 2.11) 

Incidenteel delier (ontwikkeld tijdens opname of follow-up) 

ARS Zimmerman - 
2014 

Palliatieve patiënten 217 67 (30,9) OR 1.4 (1.0 – 1.9) 

 Landi - 2014 Verpleeghuispatiënten van 
≥ 65 jaar 

1490 Niet 
beschreven 

OR: 1.16 (1.02 – 1.32) 

 Wolters - 2015 Patiënten opgenomen op 
de Intensive Care 

1112 535 (48) OR 1.12 (1.03 – 1.22) 

 Crispo - 2016 Patiënten van ≥40 jaar met 
hypokinetisch rigide 
syndroom die opgenomen 
zijn in het ziekenhuis 

16302 362 (2,2) Totale ADB score 1:  
OR 1.05 (0.69 – 1.61) 
 
Totale ADB score 2-3: 
OR: 2.14 (1.46 – 3.15) 
 
Totale ADB score ≥4: 
OR: 1.61 (1.08 – 2.40) 

ACB Campbell - 2011 Patienten van ≥65 jaar met 
een verminderde cognitie 
die opgenomen zijn in het 
ziekenhuis 

147 33 (22,4) OR: 0.95 (0.80 – 1.13) 
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ADS Wolters - 2015 Patiënten opgenomen op 
de Intensive Care 

1112 535 (48) OR 1.05 (0.99 – 1.10) 

Dikgedrukte waarden zijn statistisch significant (P<0,05) 
Afkortingen: OR = odds ratio; ACh = anticholinerg; ADB (‘Anticholinegric Drug Burden’) = anticholinerge belasting  

 
Zoekverantwoording 

Database Zoektermen Totaal 

Medline 
(OVID) 
 
2011-okt. 
2019 
 
Engels 

1     ((exp Delirium/ or (deliri* or (acute adj2 (confusion* or 'brain 
syndrome' or 'brain failure' or 'psycho-organic syndrome' or 'organic 
psychosyndrome')) or (terminal* adj1 restless*) or (toxic adj1 
confus*)).ti,ab,kf.) not *psychoses, alcoholic/) or *alcohol withdrawal 
delirium/ or *substance withdrawal syndrome/ (30218) 
4     risk/ or risk assessment/ or risk factors/ or Precipitating Factors/ or 
causality/ or (((risk or predisposing or precipitating) adj3 factor*) or 
(risk* adj3 assess*) or (causalit or trigger*) or (patient* adj3 
vulnerab*)).ti,ab,kf. or ("prediction model" or "risk score" or "clinical 
prediction rule" or "decision rule" or "prediction index" or "risk 
algorithm" or "risk stratification" or "multivariable prediction" or "risk 
indicators").ti,ab,kf. or predict*.ti,kf. or Models, Theoretical/ (2079136) 
5     1 and 4 (4515) 
6     limit 5 to (english language and yr="2011 -Current") (2451) 
7     (meta-analysis/ or meta-analysis as topic/ or (metaanaly* or 
metanaly* or meta-analy*).ti,ab,kf. or ((systematic* or scoping or 
evidence based) adj3 (review* or overview*)).ti,kf. or ((evidence or 
research) adj3 synthesis).ti,kf. or systematic review.pt. or (prisma or 
(("structured literature" or comprehensive or "quantitative literature" or 
evidence-based) adj2 (search or review)) or "systematic search" or 
((systemic or systematized) adj3 review) or "systematic research 
synthesis" or (review* adj3 independent*)).ti,ab,kf. or (((quantitative or 
rapid or short or critical* or structured or comparative or comparitive or 
evidence or comprehensive) adj3 (review* or overview*)).ti. and 
search.ab.) or "Review Literature as Topic"/ or cochrane.jw. or 
(cochrane or embase or medline or cinahl or cinhal or cancerlit).ab. or 
(("selection criteria" or "data extraction").ab. and "review"/)) not 
(Comment/ or Editorial/ or Letter/ or (animals/ not humans/)) (340792) 
8     6 and 7 (216) > 214 uniek 
9     exp Delirium/cl or subtype*.ti,ab,kf. or "motoric subtype*".ti,ab,kf. 
or (subsyndromal or excited or apathic or hypoactive or hyperactive or 
mixed).ti,ab,kf. or exp Parkinsonian Disorders/ or exp Dementia/ or 
(parkinson* or dementia or "lewy bod*" or superimposed).ti,ab,kf. or 
"Precipitating Factors"/ (885292) 
10     6 and 9 (579) 
11     Epidemiologic studies/ or case control studies/ or exp cohort 
studies/ or Controlled Before-After Studies/ or Case control.tw. or 
(cohort adj (study or studies)).tw. or Cohort analy$.tw. or (Follow up adj 
(study or studies)).tw. or (observational adj (study or studies)).tw. or 
Longitudinal.tw. or Retrospective*.tw. or prospective*.tw. or 
consecutive*.tw. or Cross sectional.tw. or Cross-sectional studies/ or 
historically controlled study/ or interrupted time series analysis/ (Onder 
exp cohort studies vallen ook longitudinale, prospectieve en 
retrospectieve studies) (3290880) 
12     (exp clinical trial/ or randomized controlled trial/ or exp clinical 
trials as topic/ or randomized controlled trials as topic/ or Random 
Allocation/ or Double-Blind Method/ or Single-Blind Method/ or (clinical 
trial, phase i or clinical trial, phase ii or clinical trial, phase iii or clinical 
trial, phase iv or controlled clinical trial or randomized controlled trial or 
multicenter study or clinical trial).pt. or clinic$ trial$1.tw. or (clinic$ adj 
trial$1).tw. or ((singl$ or doubl$ or treb$ or tripl$) adj (blind$3 or 
mask$3)).tw. or Placebos/ or placebo$.tw. or randomly allocated.tw. or 
(allocated adj2 random$).tw.) not (animals/ not humans/) (1484144) 
13     11 or 12 (4308370) 
14     10 and 13 (389) 

309 SR 
507 Trials en 
observationele 
studies 
 
 
Totaal: 816 
 
NB Voor de SRs is 
breder gezocht dan 
voor de 
observationele 
studies.  
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15     14 not 8 (360) > 350 uniek 

Embase 
(Elsevier) 

((('delirium'/mj OR 'postoperative delirium'/exp/mj OR 'emergence 
agitation'/exp/mj OR ((acute NEAR/2 (confusion$ OR 'brain syndrome' 
OR 'brain failure' OR 'psycho-organic syndrome' OR 'organic 
psychosyndrome')):ab,ti) OR deliri*:ab,ti OR ((toxic NEAR/1 
confus*):ab,ti) OR ((terminal* NEAR/1 restless*):ab,ti)) NOT ('alcohol 
psychosis'/exp/mj OR 'delirium tremens'/exp/mj OR 'withdrawal 
syndrome'/exp/mj))  
 
('risk'/exp/mj OR (((risk OR predisposing OR precipitating) NEAR/3 
factor*):ti,ab) OR ((risk* NEAR/3 (assess* OR predict*)):ti,ab) OR 
causalit:ti,ab OR trigger*:ti,ab OR ((patient* NEAR/3 vulnerab*):ti,ab) 
OR 'prediction'/exp OR 'theoretical model'/exp OR 'prediction 
model':ti,ab OR 'risk score':ti,ab OR 'clinical prediction rule':ti,ab OR 
'decision rule':ti,ab OR 'prediction index':ti,ab OR 'risk algorithm':ti,ab 
OR 'risk stratification':ti,ab OR 'multivariable prediction':ti,ab OR 'risk 
indicators':ti,ab OR predict*:ti) 
 
AND (english)/lim AND ((embase)/lim OR (pubmed-not-medline)/lim) 
AND (2011-2019)/py)  
 
AND (('meta analysis'/de OR cochrane:ab OR embase:ab OR psycinfo:ab 
OR cinahl:ab OR medline:ab OR ((systematic NEAR/1 (review OR 
overview)):ab,ti) OR ((meta NEAR/1 analy*):ab,ti) OR metaanalys*:ab,ti 
OR 'data extraction':ab OR cochrane:jt OR 'systematic review'/de) NOT 
(('animal experiment'/exp OR 'animal model'/exp OR 'nonhuman'/exp) 
NOT 'human'/exp)) (222) > 95  uniek 
 
AND 'major clinical study'/de (348) > 157 uniek 

 

 
Exclusietabel 

Auteur en jaartal Redenen van exclusie 

Cole 2013 Geïncludeerde predictiemodellen niet extern gevalideerd 

Gonin 2018 Geïncludeerde predictiemodellen niet extern gevalideerd 

Jackson 2016 Geïncludeerde predictiemodellen niet extern gevalideerd 

Vardy 2015 Geïncludeerde predictiemodellen niet extern gevalideerd 
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Module 3 Profylactische medicamenteuze behandeling delier 
 
Uitgangsvraag 
Wat is de effectiviteit van profylactische medicamenteuze behandeling in het voorkomen 
van de drie verschillende motorische subtypes van het delier, het subsyndromaal delier, 5 
delier bij dementie en delier bij hypokinetisch rigide syndroom? 
 
Inleiding 
In de delier richtlijn uit 2013 werd aangegeven dat routinematige preventieve 
medicamenteuze behandeling werd afgeraden, maar kon worden overwogen bij patiënten 10 
met een hoog-risico, zoals zij die eerder een delier doormaakten. Er is nieuwe literatuur 
verschenen over preventieve medicamenteuze behandeling, daarom wordt deze tekst 
herzien. 
 
Zoeken en selecteren 15 
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse 
verricht naar de volgende zoekvraag (vragen): 
 
P:  patiënten met een verhoogd risico op delier; 
I:  anti-anxiety agents, antipsychotica, cholinesterase inhibitors, serotonine 5HT3 20 

receptor antagonisten, melatonine; 

C:  placebo; geen, afwachtend beleid; 
O:  optreden of uitblijven van een delier, duur van een delier, ernst van delier gemeten 

met de DRS, DRS-R-98 of MDAS. 
 25 
Relevante uitkomstmaten 
De werkgroep achtte optreden of uitblijven van een delier voor de besluitvorming cruciale 
uitkomstmaten en duur of ernst van een delier andere voor de besluitvorming belangrijke 
uitkomstmaten. 
 30 
De werkgroep definieerde niet a-priori de genoemde uitkomstmaten, maar hanteerde de in 
de studies gebruikte definities.  
 
Grenzen voor klinische relevantie 
Bij het vaststellen van de grenzen voor klinische relevantie voor de uitkomstmaten 35 
‘optreden of uitblijven van een delier’, duur of ernst van een delier werden de door de 
internationale GRADE working group voorgestelde default grenzen gehanteerd voor 
klinische relevantie: een verschil in relatief risico van 25% bij dichotome uitkomstmaten, en 
een verschil van een halve standaarddeviatie voor continue uitkomstmaten. 
 40 
Zoeken en selecteren (Methode) 
Voor deze uitgangsvraag werd uitgegaan van de search voor medicamenteuze behandeling 
omdat er in de search geen onderscheid tussen preventie en behandeling kan worden 
gemaakt. De preventieve interventies met het label ‘preventie’ werden geoormerkt. 
Daarvoor werd in de databases Medline (via OVID) en Embase (via Embase.com) op 11 45 
maart 3 2019 met relevante zoektermen gezocht naar studies over de medicamenteuze 
behandeling van een delier. De zoekverantwoording is weergegeven onder het tabblad 
Verantwoording. De literatuurzoekactie leverde 505 treffers op. Studies werden 
geselecteerd op grond van de volgende selectiecriteria: RCTs gericht op preventieve 
medicamenteuze interventies waarin de diagnose delier werd gesteld bij voorkeur door een 50 
arts of op basis van een gestandaardiseerde vragenlijst, uitgevoerd bij volwassenen (niet 
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kinderen), studies uitgevoerd in ziekenhuis of verpleeghuis, maar niet de Intensive Care, 
terminaal delier en palliatieve zorg, gepubliceerd in Nederlands of Engels. Op basis van titel 
en abstract werden in eerste instantie 42 studies voorgeselecteerd. De geëxcludeerde 
studies worden aan het einde van deze module beschreven in de exclusietabel en één meta-
analyse en twee nieuwe RCT’s werden uiteindelijk definitief geselecteerd. 5 
 
Resultaten 
Twee onderzoeken zijn opgenomen in de literatuuranalyse. Het betreft een systematische 
review (Siddiqi, 2016) en twee aanvullende RCT ‘s (Schrijver, 2018; Youn, 2017).  
 10 
Voor de studiekarakteristieken en risk of bias beoordeling van de systematische review 
wordt verwezen naar Siddiqi (2016). De studiekarakteristieken en risk of bias van de 
aanvullende RCT zijn weergegeven in de risk of bias tabel, zie onderaan/ tabblad 
onderbouwing op de Richtlijnendatabase. 
 15 
Samenvatting literatuur 
Beschrijving studies 
Voor de beantwoording van deze vraag werd allereerst gebruikt gemaakt van de 
systematisch review van Siddiqi (2016). Deze sloot het beste aan bij de door de werkgroep 
gekozen uitkomstmaten en de gekozen setting (niet IC-patiënten). Deze systematische 20 
review had als primaire uitkomstmaat de incidentie van delier en als één van de 
belangrijkste secundaire uitkomstmaten de duur van het delier.  
 
De overige gevonden systematische reviews en meta-analyses includeerden ook patiënten in 
de ICU-setting of studies waar de medicamenteuze behandeling geen profylactisch karakter 25 
had. Deze studies werden derhalve niet meegenomen voor het beantwoorden van de vraag 
(zie exclusietabel). 
 
De systematische review van Siddiqi (2016) includeerde 39 trials met in totaal 16.802 
deelnemers. Veelal ondergingen de deelnemers een operatie in een orthopedische setting. 30 
Het bleek lastig om een uitspraak te doen over sommige additionele farmacologische of 
anesthesiologische interventies omdat er weinig studies beschikbaar waren of omdat de 
methodologische kwaliteit niet afdoende was.  
 
Het aanvullende systematische literatuuronderzoek van de richtlijnwerkgroep leverde twee 35 
RCT’s op (Schrijver, 2018; Youn, 2017), verschenen na 4 december 2015 (uiterste 
inclusiedatum Siddiqi; zie zoekstrategie voor details).  
 
De RCT van Schrijver (2018, N=245) onderzocht bij patiënten met een VMS score ≥ 1 wat het 
effect was van preventief haloperidol 1 mg tweemaal daags gedurende zeven dagen, in 40 
vergelijking met placebo in een dubbelblinde studie. 
 
De gerandomiseerde enkel-blinde prospectieve studie van Youn (2017, N=62) onderzocht bij 
patiënten met een lichte cognitieve stoornis wat het effect zou zijn van een rivastigmine 
pleister (4,6 mg) na een chirurgische ingreep voor een heupfractuur. De interventiegroep 45 
kreeg drie dagen voor de operatie tot zeven dagen na de operatie deze pleister.  
 
In de uitwerking van deze uitgangsvraag zal er een splitsing worden gemaakt naar type 
medicatie, te weten antipsychotica, cholinesteraseremmers en melatonine. 
  50 



83 
Conceptrichtlijn Modulaire herziening Delier bij volwassenen 
Commentaarfase februari 2020 

Resultaten 
Optreden of uitblijven van een delier  
Antipsychotica 
 
Figuur 3.1 Profylactische antipsychotica versus controle bij delier - incidentie delier (Siddiqi, 2016) 5 
 
 
 
 
 10 
 
 
 
 
 15 
 
 
 
 
Z: p-waarde van het gepoolde effect; df: degrees of freedom (vrijheidsgraden); I2: statistische heterogeniteit; 20 
CI: berouwbaarheidsinterval 

 
Er werd in de meta-analyse van Siddiqi uit 2016 geen effect gevonden van haloperidol op de 
incidentie van een delier (RR 1,05, (95% BI (0,69 tot 1,60), I2=43%); 516 patiënten uit twee 
studies Fukata 2,5 mg haloperidol i.v.; Kalisvaart drie keer daags 0,5 mg haloperidol (figuur 25 
3.1). 
 
Deze resultaten werden bevestigd in de Nederlandse RCT van Schrijver (2018). Daar werd in 
de haloperidolgroep een delier incidentie van 19% gevonden in vergelijking met een delier 
incidentie van 14% in de controlegroep. Daarbij werd een OR gezien van 1,43 (95% BI (0,72 30 
tot 2,78), p = 0,302. 
 
Er werd een gunstig effect gevonden van olanzapine (5 mg smelttablet) op de incidentie van 
een delier (RR 0,36, (95% BI (0,24 tot 0,52)); 400 patiënten) (meta-analyse van Siddiqi 
(2016), op basis van één RCT (Larsen, 2010) (figuur 3.1). 35 
 
In de gepoolde data van Siddiqi (2016) werd geen effect van antipsychotische behandeling 
(haloperidol en olanzapine) op de incidentie van delier gevonden (RR 0,73, (95% BI (0,33 tot 
1,59), I2=90%); 916 patiënten, drie studies) (figuur 3.1).  
 40 
Cholinesteraseremmers 
Figuur 3.2Profylactische cholinesteraseremmers versus placebo bij delier - incidentie delier (Siddiqi, 2016) 

 
 
 45 
 
 
 
 
 50 
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Z: p-waarde van het gepoolde effect; df: degrees of freedom (vrijheidsgraden); I2: statistische heterogeniteit; 
CI: berouwbaarheidsinterval 

 
Er was geen effect van donezepil op de incidentie van delier (RR 0,68, (95% BI (0,17 tot 2,62), 
I2=60%); 113 patiënten, twee studies) in de meta-analyse van Siddiqi (2016) (figuur 3.2). 5 
 
De studie van Youn (2017) liet zien dat er een positief effect werd waargenomen op de 
incidentie van een delier bij het plakken van rivastigmine pleisters (4,6 mg), 16,1% delier in 
de interventie groep versus 45,2% in de controle groep (gecorrigeerde OR 0,259, (95% BI 
(0,075 tot 0,905)); N=62 patiënten). 10 
 
Melatonine: 
Figuur 3.3Profylactische melatonine versus controle bij delier - incidentie delier (Siddiqi, 2016) 

 
 15 
 
 
 
 
 20 
Z: p-waarde van het gepoolde effect; df: degrees of freedom (vrijheidsgraden); I2: statistische heterogeniteit; 
CI: berouwbaarheidsinterval 

 
Er werd geen effect gevonden van melatonine op de incidentie van een delier (RR 0,41, (95% 
BI (0,09 tot 1,89), I2=79%); 529 patiënten, drie studies) (figuur 3.3).  25 
 
Duur van delier 
Antipsychotica 
Fukata (2014) rapporteerde alleen een gemiddelde duur zonder standaarddeviatie en kon 
derhalve niet meegenomen worden in de meta-analyse. 30 
 
De studie van Kalisvaart (2005) liet zien dat het delier gemiddeld korter duurde bij 
toediening van haloperidol vergeleken met de controle groep (-6,4 dag, (95% BI (-9.38 tot -
3,42)); 68 patiënten).  
 35 
In de RCT van Schrijver (2018) werd geen verschil gevonden (p=0,33) van haloperidol op de 
duur van het delier (4 dagen) in vergelijking met placebo (3 dagen). 
 
De studie van Larsen (2010) liet geen effect zien van toediening van olanzapine (0,60 dag, 
(95% BI (0,10 tot 1,10)); 110 patiënten) op de duur van delier.  40 
 
Cholinesteraseremmers 
Duur van delier werd beschreven in één studie (Liptzin, 2005). Dit betrof één RCT die 
donepezil met placebo vergeleek bij patiënten met een gewricht vervangende operatie van 
de knie of heup. Deze studie liet geen verschil zien in (0,20 dag, 95%BI -0,10 tot 0,50; 80 45 
patiënten) op de duur van delier.  
 
In de studie van Youn (2017) werd de duur van het delier niet beschreven. 
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Melatonine 
Duur van delier werd beschreven in één studie (De Jonghe, 2014). De studie van De Jonghe 
(2014) liet zien dat er geen verschil in duur van delier waargenomen kon worden (0,00 dag, 
(95% BI (-0,57 tot 0,57)); 104 patiënten).  
 5 
Ernst van delier  
Antipsychotica 
Voor haloperidol (1,5 mg /24 uur) werd een groot effect gezien met een vermindering in de 
ernst van delier in de interventiegroep vergeleken met de controlegroep gemiddeld verschil: 
4,0, (95% BI (5 2.0 tot 5.8)); P=0,001, 68 deelnemers (Kalisvaart, 2005).  10 
 
In de RCT van Schrijver (2018) werd geen effect gezien van haloperidol op de ernst van het 
delier (DRS score 3,5) versus (DRS score 2) placebo, p=0,54. 
 
Olanzapine liet een toegenomen delier ernst zien voor de interventiegroep; gemiddeld 15 
verschil 1,90 (95%BI (0,41 tot 3,39)), 110 deelnemers. Gepoolde analyses lieten geen effect 
zien op delier ernst bij behandeling met antipsychotica; gemiddeld verschil -1,02 (95%BI (-
6,80 tot 4,76)), I2=96%; 178 deelnemers. 
 
Cholinesteraseremmers 20 
Het effect van de cholinesteraseremmer donezepil op de ernst van een delier werd 
onderzocht door Marcantonio (2011) (studie uit meta-analyse van Siddiqi) en deze studie 
rapporteerde geen effect: gemiddelde verschil was -0,30 (95%BI (-4,17 tot 3,57)), 16 
deelnemers. 
 25 
In de studie van Youn (2017) werden patiënten met “mild cognitive impairment”, die een 
heupoperatie ondergingen gerandomiseerd tussen de interventie, een rivastigmine pleister 
(4,6 mg) versus geen pleister. Hier bleek het delier in de rivastigmine groep een significant 
lagere ernst score conform de Delirium Rating Scale (DRS, Trzepecz, 2001) te vertonen ten 
opzichte van de controlegroep (gemiddelde verschil -4,0 (95% BI (-7,6; -0,43)) (p=0,033) bij 30 
aanvang van het delier. Echter bij de verdere ontwikkeling van het delier verminderde de 
pleister de ernst van het delier niet. 
 
Melatonine 
Ernst van delier werd op verschillende manieren gemeten. De Jonghe rapporteerde delier 35 
ernst als een binaire uitkomst, ernstig of niet ernstig (gedefinieerd als ≥ 3mg haloperidol 
toegediend tijdens de delier episode. Er was geen bewijs voor een verschil tussen 
melatonine en placebo groepen in het optreden van ernstig delier (RR 0,86 (95% BI (0,58 tot 
1,27), 104 deelnemers).  
 40 
Hatta (2014) rapporteerde de delier ernst met de DRS-R-98. Er was een reductie in delier 
ernst bij degenen die de melatonine agonist kregen toegediend RR -4,10 (95%BI (-19,47 tot 
11,27)), 6 deelnemers. 
 
Bewijskracht van de literatuur 45 
Incidentie van delier  
Antipsychotica 
De bewijskracht voor de RCT’s start hoog. De bewijskracht voor de uitkomstmaat incidentie 
van delier is met drie niveaus verlaagd gezien het risico op bias (geen blindering) 
inconsistentie (tegenstrijdige uitkomsten) en imprecisie (hoge mate van heterogeniteit). 50 
Derhalve komt de bewijskracht voor deze uitkomstmaat uit op zeer laag.  
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Cholinesteraseremmers 
De bewijskracht voor de RCT’s start hoog. De bewijskracht voor de uitkomstmaat incidentie 
van delier is met drie niveaus verlaagd gezien het risico of bias ((beide studies hadden een 
hoog risico op attrition bias en hebben een incomplete uitkomstdata), ernstige imprecisie 
(geschatte effect omvatte de 1 evenals de boven en ondergrens van klinische 5 
besluitvorming) en inconsistentie (studies lieten een tegenstrijdig effect zien). Derhalve 
komt de bewijskracht voor deze uitkomstmaat uit op zeer laag.  
 
Melatonine 
De bewijskracht voor de RCT’s start hoog. De bewijskracht voor de uitkomstmaat incidentie 10 
van delier is met drie niveaus verlaagd gezien het risico of bias (blindering was niet 
adequaat, randomisatie was niet adequaat), ernstige imprecisie (zeer breed 
betrouwbaarheidsinterval, geschatte effect omvatte de 1 evenals de bovengrens en 
ondergrens van klinische besluitvorming) en inconsistentie (studies lieten een tegenstrijdig 
effect zien). Derhalve komt de bewijskracht voor deze uitkomstmaat uit op zeer laag.  15 
 
Duur van delier 
Antipsychotica 
De bewijskracht voor de RCT’s start hoog. De bewijskracht voor de uitkomstmaat duur van 
delier is met drie niveaus verlaagd gezien de inconsistente resultaten (studies lieten een 20 
tegenovergesteld effect zien) en imprecisie (kleine studiepopulatie). Derhalve komt de 
bewijskracht voor deze uitkomstmaat uit op zeer laag.  
 
Cholinesteraseremmers 
De bewijskracht voor de RCT’s start hoog. De bewijskracht voor de uitkomstmaat duur van 25 
delier is met twee niveaus verlaagd gezien de imprecisie (kleine studiepopulatie) en met één 
niveau wegens risico op bias (één open label studie en één hele kleine studie). Derhalve 
komt de bewijskracht voor deze uitkomstmaat uit op zeer laag.  
 
Melatonine 30 
De bewijskracht voor de RCTs start hoog. De bewijskracht voor de uitkomstmaat duur van 
delier is met twee niveaus verlaagd gezien de imprecisie (kleine studiepopulatie). Derhalve 
komt de bewijskracht voor deze uitkomstmaat uit op laag.  
 
Ernst van delier 35 
Antipsychotica 
De bewijskracht voor de RCT’s start hoog. De bewijskracht voor de uitkomstmaat duur van 
delier is met drie niveaus verlaagd gezien de inconsistente resultaten (studies lieten een 
tegenovergesteld effect zien) en imprecisie (kleine studiepopulatie). Derhalve komt de 
bewijskracht voor deze uitkomstmaat uit op zeer laag.  40 
 
Cholinesteraseremmers 
De bewijskracht voor de RCT’s start hoog. De bewijskracht voor de uitkomstmaat duur van 
delier is met twee niveaus verlaagd gezien de ernstige imprecisie (kleine studiepopulatie) en 
heterogeniteit (tegenstrijdige resultaten). Derhalve komt de bewijskracht voor deze 45 
uitkomstmaat uit op zeer laag. 
 
Melatonine 
De bewijskracht voor de RCT’s start hoog. De bewijskracht voor de uitkomstmaat duur van 
delier is met twee niveaus verlaagd gezien ernstige imprecisie (kleine studiepopulatie). 50 
Derhalve komt de bewijskracht voor deze uitkomstmaat uit op laag.  
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Conclusies 
Incidentie van delier 
Antipsychotica  

Zeer laag 
GRADE 

Er is geen bewijs dat profylactische antipsychotica een gunstig effect hebben 
op het voorkómen van een delier bij volwassen. 
 
Bronnen: (Siddiqi, 2016; Schrijver, 2018)  

 
Cholinesteraseremmers  5 

Zeer laag 
GRADE 

Er zijn enige aanwijzingen dat profylactische cholinesteraseremmers een 
effect hebben op het voorkómen van een delier bij volwassen met een ‘mild 
cognitive impairment’, voor andere groepen volwassenen is er geen bewijs 
van effect. 
 
Bronnen: (Youn, 2017; Siddiqi, 2016)  

 
Melatonine 

Zeer laag 
GRADE 

Er is geen bewijs dat profylactische melatonine een effect heeft op het 
voorkómen van een delier bij volwassen. 
 
Bronnen: (Siddiqi, 2016)  

 
Duur van delier 
Antipsychotica  10 

Zeer laag 
GRADE 

Het is onduidelijk wat het effect is van profylactische antipsychotica op de 
duur of de ernst van een delier. 
 
Bronnen: (Siddiqi, 2016; Schrijver, 2018)  

 
Cholinesteraseremmers 

Zeer laag 
GRADE 

Er zijn aanwijzingen dat profylactische cholinesteraseremmers geen verschil 
maken in de duur van het delier. 
 
Bronnen: (Siddiqi, 2016)  

 
Melatonine 

Laag 
GRADE 

Er zijn aanwijzingen dat profylactische melatonine geen verschil maakt in de 
duur van het delier. 
 
Bronnen: (Siddiqi, 2016)  

 15 
Ernst van delier 
Antipsychotica 

Zeer laag 
GRADE 

Het is onduidelijk wat het effect is van profylactische antipsychotica op de 
ernst van een delier. 
 
Bronnen: (Siddiqi, 2016; Schrijver, 2018)  
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Cholinesteraseremmers 

Zeer laag 
GRADE 

Er zijn enige aanwijzingen dat profylactische cholinesteraseremmers een 
geringe vermindering van de ernst van een delier kunnen geven bij patiënten 
met ‘mild cognitive impairment’ (MCI). 
 
Bronnen: (Siddiqi, 2016; Youn, 2017)  

 
Melatonine 

Laag 
GRADE 

Melatonine heeft waarschijnlijk geen effect op de ernst van een delier. 
 
Bronnen: (Siddiqi, 2016)  

 
Overwegingen 5 
Voor en nadelen van de interventie en kwaliteit van bewijs 
In de meta-analyse van Siddiqi (2016) werden in de gepoolde data geen effecten gezien van 
antipsychotica of cholinesteraseremmers op de incidentie van een delier. Opgemerkt moet 
worden dat de verschillende studies in deze meta-analyse grote verschillen vertoonden in de 
delier incidentie van de controlegroepen. Dat is klinisch relevant omdat een meta-analyse 10 
uit 2013 (Gilmore & Wolfe, 2013) liet zien dat het effect van antipsychotica op de delier 
profylaxe afhankelijk kan zijn van de delier incidentie in de controlegroep. Bij hoog-
incidentie groepen (zoals in de studie van Larsen, 2010) bleken antipsychotica een 
aantoonbaar effect te hebben op de incidentie van een delier, terwijl dit bij groepen met 
een lage delier incidentie (zoals in de studie van Kalisvaart, 2005) niet het geval was (Gilmore 15 
& Wolfe, 2013). Individuele medicatie studies kunnen derhalve op basis van een hoog-
risicogroep op een delier andere effecten laten zien dan studies bij laag-risicogroepen. 
 
Ondanks het beperkte bewijs voor een profylactische behandeling van het delier wordt in 
Nederland in de praktijk soms besloten tot een profylactische, preventieve ‘behandeling’. Op 20 
basis van de literatuur is zo’n preventieve aanpak vooral te overwegen bij patiënten met een 
hoog a priori risico op een delier (bijvoorbeeld eerder doorgemaakt delier). 
 
Momenteel is profylactische behandeling met haloperidol vaak de eerste keuze met een 
aangepaste, lagere dosis voor oudere patiënten. Er zijn echter ook aanwijzingen dat de 25 
medicatie dosering bij ouderen niet te laag zou moeten zijn om effect te laten zien. 
Daarnaast zijn er aanwijzingen in de literatuur dat in een vroeg stadium van het delier de 
behandeling gunstiger zou kunnen uitwerken (Fukata, 2017).  
 
In alle geciteerde studies bleken de interventies die bestudeerd werden klinisch relatief 30 
veilig en werden er geen belangrijke veiligheidsrisico’s beschreven van de gebruikte 
medicatie ten opzichte van placebo. Hierbij moet opgemerkt worden dat het in verschillende 
studies onduidelijk is, hoe er precies naar de veiligheid is gekeken.  

 
Bijwerkingen medicatie 35 
Zie module medicamenteuze behandeling delier.  
 
Aanvaardbaarheid, haalbaarheid en implementatie 
Aangezien preventieve medicatie geen standaardbeleid is, zal deze aanbeveling tot weinig 
weerstand leiden. 40 
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Waarden en voorkeuren van patiënten 
Patiënten zijn erbij gebaat niet onnodig medicatie voorgeschreven te krijgen. 
 
Rationale van de aanbeveling: weging van argumenten voor en tegen de interventies 
Op basis van de literatuur is er geen bewijs dat antipsychotica de incidentie van een delier 5 
verminderen. Wanneer er in losse studies effecten van profylactische antipsychotica worden 
beschreven, is dat met name in patiëntengroepen met een hoge a priorikans op een delier. 
Verder spelen mogelijk het in een vroeg stadium starten met profylactische medicatie en de 
juiste dosering van de medicatie een rol (niet te weinig, omdat dat niet voldoende werkzaam 
is, niet teveel vanwege meer kans op bijwerkingen).  10 
 
Aanbevolen wordt per patiënt gericht te analyseren hoe groot het risico op een delier is. Hoe 
hoger het delier risico van de patiënt hoe meer zin een eventuele medicamenteuze 
interventie heeft. Bij de keuze van de medicamenteuze interventie dient te worden 
afgewogen in hoeverre de mogelijke voordelen opwegen tegen de mogelijke nadelen.  15 
 
Evidence-based farmacotherapeutische behandelingen zijn toegespitst op specifieke 
symptomen die omwille van hun intensiteit, frequentie en impact klinisch relevant zijn. 
Wanneer er gekozen wordt voor een interventie met medicatie dient het beloop van deze 
interventie zorgvuldig gemonitord te worden een zogenaamde nulmeting van de 20 
doelsymptomen kan daarbij raadzaam zijn.  
 
Het toepassen van andere relevante interventies om een delier te voorkomen (bijvoorbeeld, 
niet farmacologische interventies, het saneren van gebruikte medicatie, het beperken van 
medicatie die een delier kan luxeren of onderhouden) zijn vanzelfsprekend aan te raden. 25 
 
Aanbevelingen 

Geef in de basis geen medicatie ter preventie van een delier. 
 

Overweeg medicatie ter preventie van een delier bij patiënten met een hoog a priori risico 
op een delier, bijvoorbeeld patiënten die eerder een delier hebben gehad. 

 

Weeg hierbij de voor- en nadelen van de keuze zorgvuldig af. 
 30 
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Geldigheid en Onderhoud 
Module1 Regiehouder(s)2 Jaar van 

autorisatie 
Eerstvolgende 
beoordeling 
actualiteit 
richtlijn3 

Frequentie 
van 
beoordeling 
op 
actualiteit4 

Wie houdt 
er toezicht 
op 
actualiteit5 

Relevante 
factoren 
voor 
wijzigingen 
in 
aanbeveling6 

Preventieve 
medicatie 
delier 

NVKG 2020 2025 Eens in de 
vijf jaar 

NVKG Nieuwe RCTs 
naar 
preventie-ve 
medicatie 

 
  

 
1 Naam van de module 
2 Regiehouder van de module (deze kan verschillen per module en kan ook verdeeld zijn over meerdere 
regiehouders) 
3 Maximaal na vijf jaar 
4 (half)Jaarlijks, eens in twee jaar, eens in vijf jaar 
5 regievoerende vereniging, gedeelde regievoerende verenigingen, of (multidisciplinaire) werkgroep die in stand 
blijft 
6 Lopend onderzoek, wijzigingen in vergoeding/organisatie, beschikbaarheid nieuwe middelen 
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Bijlagen bij module 3 
 
Kennislacunes 
Meer onderzoek is nodig naar het effect van profylactische medicamenteuze interventies op 
het voorkomen van een delier bij patiënten die niet op een Intensive Care afdeling liggen. 5 
Het aantal onderzoeken is momenteel zeer beperkt en bepaalde geneesmiddelen zijn niet 
onderzocht (bijvoorbeeld quetiapine, risperidon en clozapine). 
 
Wat is de effectiviteit van behandeling met antipsychotica (haloperidol, risperidon) in 
vergelijking met placebo ter preventie van een delier bij ouderen? 10 
 
Wat is het effect van verschillende doseringen antipsychotica op het voorkomen van een 
delier? Er zijn aanwijzingen dat de dosering niet te laag moet zijn. 
 
Wat is het effect van een profylactische behandeling bij patiënten met een hoog a priori 15 
risico op een delier (bijvoorbeeld bij patiënten die eerder een delier hebben doorgemaakt)? 
 
Is er plaats voor delierprofylaxe bij Parkinsonpatiënten en bij patiënten met dementie met 
cholinesteraseremmers (rivastigmine, galantamine)? 
 20 
Indicatoren 
Niet van toepassing. 
 
Implementatieplan 
Er zijn geen implementatieproblemen te verwachten aangezien profylaxe niet wordt 25 
aanbevolen. 
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Evidencetabellen 
Hieronder is een evidencetabel aangegeven voor twee nieuwe RCT’s, voor de overige studies wordt verwezen naar review Siddiqi. 

Study 
reference 

Study 
characteristics 

Patient characteristics  Intervention (I) Comparison / 
control (C) 
 

Follow-up Outcome 
measures and 
effect size  

Comments 

Youn, 
2016 

Type of study: 
Randomized, 
single-blind trial 
 
Setting: hospital 
(non-ICU) 
 
Country: 
North-Korea 
 
Source of funding: 
This research was 
supported by a 
grant of the Korea 
Health Technology 
R&D Project 
through the Korea 
Health Industry 
Development 
Institute (KHIDI), 
funded by the 
Ministry of Health 
& Welfare, 
Republic 
of Korea 
(HI14C3331) 

Inclusion criteria: 
Subjects with MMSE scores from 10 
to 26 and 
GDS scores from 3 to 5 were 
included 
 
Exclusion criteria: 
Delirious condition or depressive 
mood 
at admission, history of intolerance 
or allergy to 
rivastigmine patch, and refusal to 
participate. Enrolment 
and exclusion decisions were made 
by an investigator 
who did not otherwise participate 
in the 
study (n=50) 
 
N=62  
 
Intervention group: 
N=31 
 
Mean age ± SD: 
79.4 ± 6.3 
 
Sex: 39% M /61 % F 
 
Other important characteristics: 
 

Describe 
intervention: 
 
The intervention 
group received a 
rivastigmine patch 
(4.6 mg) from 2 or 
3 days before the 
operation to 7 days 
after the operation 

Describe 
control: 
 
The control 
group did not 
receive the 
treatment 
 
 

Endpoint of follow-up: 
7 days after surgery 
 
For how many participants 
were no complete outcome 
data available?  
- 
 
Intervention group: 
N (%):- 
 
Control group: 
N (%):- 
 
Reasons for incomplete 
outcome data described? - 
 
Significant differences 
between groups? - 

Outcome 
measures and 
effect size 
(include 95%CI 
and p-value if 
available): 
 
Incidence 
postoperative 
delirium 
%(N) 
 
I: 16.1% (5/31) 
C:45.2% (14/31) 
 
aOR: 0.259 (95% 
CI: 0.074 – 
0.905, p= 0.034) 
(adjusted for: 
ASA score, age 
and gender) 
 
Severity 
postoperative 
delirium 
POD-DRS  
mean ± SD: 
 
I: 2.2 ± 5.7 
 
C: 6.2 ± 8.4  
 

Authors conclusion: 
 
Perioperative 
rivastigmine patch 
application could 
reduce the 
occurrence of POD 
in older 
patients with low 
cognitive status 
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MMSE score: 
Mean ± SD 
19.4 ± 4.0 
 
Control group: 
N=31 
 
Mean age ± SD: 
79.2 ± 5.8 
 
Sex: 45% M / 55% F 
 
Other important characteristics: 
 
MMSE score: 
Mean ± SD 
20.8 ± 3.3 
 
Groups comparable at baseline? 
Yes 

p=0.033 
 

Schrijver, 
2018 

Type of study: 
Randomized, 
double-blind trial 
 
Setting: admitted 
through the 
emergency 
department for 
general medicine 
or surgical 
specialties 
 
Country: 
The Netherlands 
 

Inclusion criteria: 
≥70 years, acutely hospitalised 
through the emergency department 
(ED) for a medical 
(gastroenterology, geriatrics, 
internal medicine, nephrology, 
pulmonology) or surgical specialty 
(colorectal-, general-, trauma- or 
vascular surgery, orthopaedics and 
urology) and at risk for delirium 
(VMS ≥ 1). Three sites only enrolled 
non-surgical patients. 
 
Exclusion criteria: 
see Schrijver et al 2014 
 
Intervention group: haloperidol 

Describe 
intervention: 
 
Haloperidol 1 mg 
twice daily: at 12 
am and 20 pm 

Describe 
control:  
 
Placebo 1 mg 
twice daily at 
12 am and 
20pm 

Endpoint of follow-up: 
7 days intervention, patients 
followed up for 3 and 6 
months 
 
For how many participants 
were no complete outcome 
data available?  
146 patients had 6 month 
follow-up data out of 245: 
40% loss to follow-up, 
unclear in which group they 
were 
 
Reasons for incomplete 
outcome data described? 
Yes, DOSS and DRS scores 

Outcome 
measures and 
effect size 
(include 95%CI 
and p-value if 
available): 
 
Incidence 
delirium 
%(N) 
 
I: 19.5% (23/118) 
C: 14.5% 
(18/124)  
OR: 1.43 (95% CI 
(0.72 to 2.78), p 
= 0.302 

VMS ≥ 1 only 
included!! 
 
Authors conclusions: 
prophylactic low-
dose oral 
haloperidol did not 
reduce delirium 
incidence in acutely 
hospitalised older 
patients. 
Therefore, 
prophylactic use of 
haloperidol in this 
population is not 
recommended 
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Source of funding: 
None 
 

N = 119 
 
Mean age ± SD: 
83.5 ± 6.2 
 
Sex: 48% M /52 % F 
 
Control group: placebo 
N = 126 
 
Mean age ± SD: 
83.4 ± 6.4 
 
Sex: 41 % M / 59 % F 
 
Groups comparable at baseline? 
Yes, only placebo group had more 
often had previous delirium 
 

were missing despite 
repeated comprehensive 
instructions for all personnel 
involved. This makes 
delirium duration and 
severity mainly based on 
clinical observations in 
addition to these scores. 
 
Significant differences 
between groups? - 

 
Severity delirium 
(DRS-R-98, 
average 24 H) 
 
mean ± SD: 
 
I: 3.5 (1.8, 5.3) ±  
 
C: 2 (1, 4)  
 
P = 0.54 
 
Duration of 
delirium (days) 
 
I: 4 (SD 2.5) 
C: 3 (SD 1.6) 
P = 0.0.37 

 

 

Risk of bias table for intervention studies (randomized controlled trials)  
Study 
reference 
 
 
 
(first 
author, 
publicatio
n year) 

Describe method of 
randomisation1 

Bias due to 
inadequate 
concealment of 
allocation?2  
 
 
 
(unlikely/likely/uncle
ar) 

Bias due to 
inadequate 
blinding of 
participants to 
treatment 
allocation?3 
 
 
(unlikely/likely/un
clear) 

Bias due to 
inadequate blinding 
of care providers to 
treatment 
allocation?3 
 
 
(unlikely/likely/uncle
ar) 

Bias due to 
inadequate 
blinding of 
outcome 
assessors to 
treatment 
allocation?3 
 
(unlikely/likely/un
clear) 

Bias due to selective 
outcome reporting 
on basis of the 
results?4 
 
 
 
(unlikely/likely/uncle
ar) 

Bias due to loss 
to follow-up?5 
 
 
 
 
 
(unlikely/likely/un
clear) 

Bias due to 
violation of  
intention to 
treat 
analysis?6 
 
 
 
(unlikely/likely
/unclear) 

Youn, 
2017 

Randomization into 
one of the two study 
groups was random 
number generation 
in Microsoft Excel 
(Microsoft, 

Unlikely 
 
Allocations were 
unknown to the 
investigators. 

Unclear Likely 
 
Not stated. There 
was no placebo 
group.  

Unlikely 
 
One orthopaedic 
surgeon and a 
neuropsychologist 
blinded to the 

Unlikely Unlikely Unlikely  
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Redmond, 
Washington, USA). 
Group allocations 
were made by a 
statistician who did 
not otherwise 
participate in the 
study. 

study design 
collected the 
data. They 
reported to the 
neurologist, who 
was one of the 
investigators, 
regarding the 
occurrence of 
delirium and the 
patient’s 
cognitive status 
whenever a 
patient displayed 
abnormal 
behaviour during 
the initial 
hospitalization 
and postoperative 
period. 

Schrijver 
2018 

Treatment 
assignment was 
performed in a blind 
manner using fixed 
randomisation 
schemes per site 
with a block size of 4 
(1:1) stratified 
according to 
wellknown risk 
factors for hospital-
associated delirium 
(age 70–79 or ≥80 
years; planned 
surgery on admission 
or not). An electronic 
study medication 

Unlikely 
 

unlikely Unlikely 
 
Emergency 
unblinding was 
possible by 24 h 
contact with an on-
call pharmacist in 
case delirium 
developed or when 
knowledge of 
treatment 
assignment could 
influence patient 
care. Study staff, 
clinicians and 
participants were to 
remain blinded 

unlikely    
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prescription label 
was created to 
facilitate and 
enhance protocol 
adherence. 

throughout the 
study. 

1. Randomisation: generation of allocation sequences have to be unpredictable, for example computer generated random-numbers or drawing lots or envelopes. Examples of 
inadequate procedures are generation of allocation sequences by alternation, according to case record number, date of birth or date of admission. 

2. Allocation concealment: refers to the protection (blinding) of the randomisation process. Concealment of allocation sequences is adequate if patients and enrolling investigators 
cannot foresee assignment, for example central randomisation (performed at a site remote from trial location) or sequentially numbered, sealed, opaque envelopes. Inadequate 
procedures are all procedures based on inadequate randomisation procedures or open allocation schedules. 5 

3. Blinding: neither the patient nor the care provider (attending physician) knows which patient is getting the special treatment. Blinding is sometimes impossible, for example when 
comparing surgical with non-surgical treatments. The outcome assessor records the study results. Blinding of those assessing outcomes prevents that the knowledge of patient 
assignement influences the proces of outcome assessment (detection or information bias). If a study has hard (objective) outcome measures, like death, blinding of outcome 
assessment is not necessary. If a study has “soft” (subjective) outcome measures, like the assessment of an X-ray, blinding of outcome assessment is necessary. 

4. Results of all predefined outcome measures should be reported; if the protocol is available, then outcomes in the protocol and published report can be compared; if not, then 10 
outcomes listed in the methods section of an article can be compared with those whose results are reported. 

5. If the percentage of patients lost to follow-up is large, or differs between treatment groups, or the reasons for loss to follow-up differ between treatment groups, bias is likely. If 
the number of patients lost to follow-up, or the reasons why, are not reported, the risk of bias is unclear. 

6. Participants included in the analysis are exactly those who were randomized into the trial. If the numbers randomized into each intervention group are not clearly reported, the 
risk of bias is unclear; an ITT analysis implies that (a) participants are kept in the intervention groups to which they were randomized, regardless of the intervention they actually 15 
received, (b) outcome data are measured on all participants, and (c) all randomized participants are included in the analysis. 
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Zoekverantwoording 
NB Onderstaande is dezelfde search als voor UV5, artikelen over preventie werden gelabeld door de 
werkgroepleden. 

Database Zoektermen Totaal 

Medline 
(OVID) 
 
2011 – 
maart 
2019 
 

1     exp *Delirium/ or (deliri* or (acute adj2 (confusion$ or 'brain syndrome' or 'brain 
failure' or 'psycho-organic syndrome' or 'organic psychosyndrome')) or (terminal$ adj 
restless$) or (toxic adj confus$) or encephalopath*).ti,ab,kw. (59818) 

2     exp *Anti-Anxiety Agents/ or exp *Antipsychotic Agents/ or exp *Cholinesterase 
Inhibitors/ or exp *Serotonin 5-HT3 Receptor Antagonists/ or exp *Melatonin/ or exp 
*Haloperidol/ or exp *Risperidone/ or exp *Olanzapine/ or exp *Quetiapine Fumarate/ 
or exp *Chlorpromazine/ or exp *Rivastigmine/ or exp *Donepezil/ or exp 
*Dexmedetomidine/ or exp *Lorazepam/ or exp *Temazepam/ or exp *Ondansetron/ 
or (anti adj (anxiet* or depressive or psychotic)).ti,ab,kw. or (anxiolytic* or antianxiet* 
or antidepressant or cholinesteras* or melatonin* or ht3 or 'serotonin 3 
antagonist*').ti,ab,kw. or (haloperidol or risperidon* or olanzapin* or quetiapin* or 
ziprasidon* or chlorpromazin* or rivastigmin* or donepezil or dexmedetomidin* or 
lorazepam or temazepam or ramelteon or ondansetron).ti,kw. (233081) 

3     1 and 2 (2033) 

4     limit 3 to (english language and yr="2011 -Current") (864) 

5     (meta-analysis/ or meta-analysis as topic/ or (meta adj analy$).tw. or ((systematic* 
or literature) adj2 review$1).tw. or (systematic adj overview$1).tw. or exp "Review 
Literature as Topic"/ or cochrane.ab. or cochrane.jw. or embase.ab. or medline.ab. or 
(psychlit or psyclit).ab. or (cinahl or cinhal).ab. or cancerlit.ab. or ((selection criteria or 
data extraction).ab. and "review"/)) not (Comment/ or Editorial/ or Letter/ or (animals/ 
not humans/)) (385228) 

6     (exp clinical trial/ or randomized controlled trial/ or exp clinical trials as topic/ or 
randomized controlled trials as topic/ or Random Allocation/ or Double-Blind Method/ 
or Single-Blind Method/ or (clinical trial, phase i or clinical trial, phase ii or clinical trial, 
phase iii or clinical trial, phase iv or controlled clinical trial or randomized controlled trial 
or multicenter study or clinical trial).pt. or random*.ti,ab. or (clinic* adj trial*).tw. or 
((singl* or doubl* or treb* or tripl*) adj (blind$3 or mask$3)).tw. or Placebos/ or 
placebo*.tw.) not (animals/ not humans/) (1836576) 

7     4 and 5 (105) 

8     4 and 6 (317) 

9     7 or 8 (348) 

 

= 348 (345 uniek) 

505 

Embase 
(Elsevier) 

('delirium'/exp/mj OR ((acute NEAR/2 (confusion$ OR 'brain syndrome' OR 'brain failure' 
OR 'psycho-organic syndrome' OR 'organic psychosyndrome')):ab,ti) OR deliri*:ab,ti OR 
((toxic NEAR/1 confus*):ab,ti) OR ((terminal* NEAR/1 restless*):ab,ti) OR 
encephalopath*:ab,ti) 

 

AND ('anxiolytic agent'/exp/mj OR 'antidepressant agent'/exp/mj OR 'cholinesterase 
inhibitor'/exp/mj OR 'neuroleptic agent'/exp/mj OR 'melatonin'/exp/mj OR 'serotonin 3 
antagonist'/exp OR anxiolytic*:ab,ti OR antianxiet*:ab,ti OR antidepressant:ab,ti OR 
((anti NEAR/1 (anxiet* OR depressive OR psychotic)):ab,ti) OR cholinesteras*:ab,ti OR 
melatonin*:ab,ti OR ht3:ab,ti OR 'serotonin 3 antagonist*':ab,ti OR 'haloperidol'/exp/mj 
OR 'risperidone'/exp/mj OR 'olanzapine'/exp/mj OR 'quetiapine'/exp/mj OR 
'ziprasidone'/exp/mj OR 'chlorpromazine'/exp/mj OR 'rivastigmine'/exp/mj OR 
'donepezil'/exp/mj OR 'dexmedetomidine'/exp/mj OR 'lorazepam'/exp/mj OR 
'temazepam'/exp/mj OR 'ramelteon'/exp/mj OR 'ondansetron'/exp/mj OR 
'haloperidol':ti OR 'risperidon*':ti OR 'olanzapin*':ti OR 'quetiapin*':ti OR 'ziprasidon*':ti 
OR 'chlorpromazin*':ti OR 'rivastigmin*':ti OR 'donepezil':ti OR 'dexmedetomidin*':ti OR 
'lorazepam':ti OR 'temazepam':ti OR ramelteon:ti OR ondansetron:ti) 

 

AND (english)/lim AND (2011-2019)/py NOT 'conference abstract':it 

 

Gebruikte filters: 

 

Systematische reviews: ('meta analysis'/de OR cochrane:ab OR embase:ab OR 
psycinfo:ab OR cinahl:ab OR medline:ab OR ((systematic NEAR/1 (review OR 
overview)):ab,ti) OR ((meta NEAR/1 analy*):ab,ti) OR metaanalys*:ab,ti OR 'data 
extraction':ab OR cochrane:jt OR 'systematic review'/de) NOT (('animal experiment'/exp 
OR 'animal model'/exp OR 'nonhuman'/exp) NOT 'human'/exp) 

 

RCT’s: ('clinical trial'/exp OR 'randomization'/exp OR 'single blind procedure'/exp OR 
'double blind procedure'/exp OR 'crossover procedure'/exp OR 'placebo'/exp OR 
'prospective study'/exp OR rct:ab,ti OR random*:ab,ti OR 'single blind':ab,ti OR 
'randomised controlled trial':ab,ti OR 'randomized controlled trial'/exp OR 
placebo*:ab,ti) NOT 'conference abstract':it 
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= 411 (405 uniek) 

 
Exclusietabel 

Auteur en jaartal Redenen van exclusie 

Castro 2018 Review preventie 

Chakraborti 2015 Melatonine review t/m maart 2014, includeert dezelfde RCTs als Siddiqi 2016 

Chen 2016 Melatonine review t/m april 2015, includeert dezelfde RCTs als Siddiqi 2016 

Choy 2017 Melatonine scoping study t/m november 2017, includeert dezelfde RCTs als Siddiqi 2016 

De Jonghe 2014 Melatonine, geïncludeerd in systematische review van Siddiqi 2016 

Fok 2015 Antipsychotica preventie review, includeert ook ICU studies 

Friedman 2014 Syst review t/m 2014 geen kwantitatieve analyse data 

Gilmore 2014 Antipsychotica meta-analyse t/m 2012 

Gosch 2014 Systematic review t/m september 2013 

Hatta 2014 Ramelteon RCT 

Hirota 2015 Syst rev t/m februari 2013 

Jaiswal 2018 RCT melatonine 

Ji 2013 Letter to the editor, dexmedetomidine 

Karren 2016 Narrative review 

Lee 2018 Dexmedetomidine RCT 

Liu 2016 Dexmedetomidine RCT 

Li 2017 Dexmedetomidine RCT 

Maitra 2013 Narrative review 

Marcantonio 2011 Donezepil RCT 

Mook-Spermon 
2014 

Meta analyse; geen kwantitatieve analyse  

Neufeld 2016 Syst review t/m november 2013 

Papadopoulos 
2014 

Ondansetron RCT 

Perkisas 2015 Commentaar Hatta 2014 

Saager 2012 Commentaar Hakim 2012 

Schrijver 2016 Systematische review t/m april 2015 haldol 

Schrijver 2014 Protocol 

Shen 2018 Syst rev search t/m mei 2017 haldol profylaxe of behandeling; of tweede generatie 
antipsychotica, includeert ook ICU studies 

Steiner 2011 Narrative review 

Symczak 2014 Syst rev tm nov 2013, geen kwantitatieve analyse 

Tampi 2015 Syst rev t/m juni 2015, geen kwantitatieve analyse 

Tao 2018 Syst rev t/m oktober 2016, includeert ook ICU studies 

Teslyar 2013 Syst rev t/m april 2012, includeert ook ICU studies 

Termblay 2016 Syst rev t/m december 2014, geen kwantitatieve analyse 

Vochteloo 2011 Prospectieve cohort studie 

Walker 2017 Syst rev t/m juli 2016, geen kwantitatieve analyse 

Wang 2012 Haloperidol RCT, ICU setting 

Wu 2018 Syst rev t/m april 2018, includeert ook ICU setting 

Xuan 2018 Dexmedetomidine RCT, ICU setting 

Yang 2015 Dexmedetomidine RCT 

Yu 2017 Dexmedetomidine RCT 
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Module 4 Medicamenteuze behandeling van het delier 
 
Uitgangsvraag 
Wat is de meest effectieve behandeling van het delier? 
Deze uitvraag omvat de volgende deelvraag: 5 
• Wat zijn de meest effectieve medicamenteuze interventies voor het behandelen van 

patiënten met een van de drie verschillende motorische subtypes van het delier, het 
subsyndromaal delier, delier bij dementie en delier bij hypokinetisch rigide 
syndromen? 

 10 
Inleiding 
In de richtlijn uit 2013 wordt medicatie aanbevolen indien niet-medicamenteuze 
interventies niet werkzaam zijn. Er is nieuwe literatuur verschenen over de medicamenteuze 
behandeling, daarom wordt deze tekst herzien.  
 15 
Een overzicht van de gebruikte middelen naar type medicatie wordt weergegeven in tabel 
4.1.  
 
Tabel 4.1 Voorbeelden (zonder volledigheid na te streven) van gebruikte middelen voor de behandeling van 
delier naar type medicatie 20 

Groepsnaam Generieke naam 

Klassieke antipsychotica Haloperidol 

 Pipamperon 

Atypische antipsychotica Risperidon 

 Olanzapine 

 Quetiapine 

 Aripiprazol 

 Clozapine 

Benzodiazepines Lorazepam 

 Oxazepam 

 Midazolam 

Cholinesteraseremmers Rivastigmine 

5-HT3-receptorantagonisten Ondansetron 

5-HT2-receptorantagonisten Trazodon 

 
Zoeken en selecteren 
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse 
verricht naar de volgende zoekvraag (vragen): 

Wat is de effectiviteit van een medicamenteuze interventie in de behandeling van 25 
patiënten met een delier? 

 
P:  patiënten met een vastgesteld delier; patiënten met een subsyndromaal delier; 

patiënten met dementie en een delier; patiënten met hypokinetisch rigide syndromen 
en een delier; 30 

I:  antidepressive agents, antipsychotic agents, cholinesteraseremmers, melatonin, 5-
HT3-blockers, benzodiazepines; 

C:  medicatie versus medicatie of medicatie versus placebo; 
O:   duur van een delier (tijdsduur tot herstel van een delier); Ernst van delier; Lengte van 

verblijf in het ziekenhuis (LOS); Institutionalisering; Beleving (delirium experience 35 
meeting; Opheffen/voorkomen van agitatie; Vrijheidsbeperkende maatregen. 
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Relevante uitkomstmaten 
De werkgroep achtte duur van een delier en ernst van delier voor de besluitvorming cruciale 
uitkomstmaten; en beleving, opheffen/voorkomen van agitatie en gebruik van 
vrijheidsbeperkende maatregelingen voor de besluitvorming belangrijke uitkomstmaten. 
 5 
De werkgroep definieerde niet a priori de genoemde uitkomstmaten, maar hanteerde de in 
de studies gebruikte definities.  
 
Hierbij werden de door de internationale GRADE working group voorgestelde default 
grenzen gehanteerd voor klinische relevantie gehanteerd: een verschil in relatief risico van 10 
25% bij dichotome uitkomstmaten, en een verschil van een halve standaarddeviatie voor 
continue uitkomstmaten. 
 
Zoeken en selecteren (Methode) 
In de databases Medline (via OVID) en Embase (via Embase.com) is 11 maart 2019 met 15 
relevante zoektermen gezocht naar studies over de medicamenteuze behandeling van een 
delier. De zoekverantwoording is weergegeven onder het tabblad Verantwoording. De 
literatuurzoekactie leverde 505 treffers op. Studies werden geselecteerd op grond van de 
volgende selectiecriteria: RCT’s waarin de diagnose delier werd gesteld met DSM of de CAM, 
uitgevoerd bij volwassenen, studies uitgevoerd in het ziekenhuis of verpleeghuis en 20 
gepubliceerd in het Nederlands of Engels. Geëxcludeerd werden studies die werden 
uitgevoerd op de Intensive Care, bij patiënten met een terminaal delier of in de palliatieve 
zorg, en studies die bij kinderen werden gedaan. Op basis van titel en abstract werden in 
eerste instantie 24 studies voorgeselecteerd, na het lezen van de volledige tekst werden er 
21 geëxcludeerd, zie exclusietabel. Voor de beantwoording van deze vraag werd uitgegaan 25 
van drie geschikte reviews en meta-analyses.  
 
Resultaten 
Drie systematische reviews zijn opgenomen in de literatuuranalyse. Voor de 
studiekarakteristieken en risk of bias beoordeling wordt verwezen naar de systematische 30 
review van Burry (2018) en de systematische review van Yu (2018).  
 
Samenvatting literatuur 
Beschrijving studies 
Voor de beantwoording van deze vraag werden drie geschikte reviews gevonden. Dit betrof 35 
één Cochrane review over antipsychotica (Burry, 2018), één Cochrane review over 
acteylcholinesteraseremmers (Yu, 2018) en één netwerk meta-analyse (Wu, 2018). De 
systematische review van Burry (2018) richtte zich op klassieke en atypische antipsychotica 
en excludeerde studies uitgevoerd op de IC, conform de richtlijn, dit in tegenstelling tot Wu 
(2018). Wu werd geëxcludeerd aangezien deze netwerk meta-analyse ook studies 40 
uitgevoerd op de IC includeerde. Daarnaast sloten de systematisch reviews van Burry ( 2018) 
en Yu (2018) het beste aan bij de door de richtlijnwerkgroep gekozen uitkomstmaten.  
 
De Cochrane review van Burry (2018) waarin de behandeling met antipsychotica centraal 
stond werd als uitgangspunt genomen voor het beantwoorden van de uitgangsvraag. De 45 
primaire uitkomstmaat was totale duur van delier. Secundaire uitkomstmaten waren ernst 
van delier, resolutie van delier, mortaliteit, lengte van verblijf in ziekenhuis, verblijf na 
ziekenhuisontslag, kwaliteit van leven en bijwerkingen. De definitie van de uitkomstmaten is 
beschreven in Burry (2018). 
  50 
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De Cochrane review van Yu (2018) includeerde slechts één pilot studie met 15 patiënten 
(Overschott, 2010). In deze review stond de behandeling met cholinesteraseremmers 
centraal, deze had als primaire uitkomstmaten de duur van het delier, ernst van het delier 
en bijwerkingen. De secundaire uitkomsten waren het gebruik van levensreddende 
medicatie, blijvende cognitieve achteruitgang, duur van verblijf in het ziekenhuis, 5 
institutionalisering, mortaliteit en de kosten van de interventie.  
 
Het systematische literatuuronderzoek van de richtlijnwerkgroep had geen RCT’s 
opgeleverd, verschenen na juli 2018 (uiterste inclusiedatum Burry; zie zoekstrategie voor 
details). 10 
 
In de uitwerking van deze uitgangsvraag zal er een splitsing worden gemaakt naar type 
medicatie, te weten antipsychotica en cholinesteraseremmers.  
 
Antipsychotica 15 
Burry (2018) verrichte systematisch onderzoek naar de effectiviteit van antipsychotica ten 
behoeve van delierbij volwassen niet ICU-patiënten. De antipsychotica kunnen 
onderverdeeld worden in (klassieke) typische antipsychotica en atypische antipsychotica, zie 
tabel 4.1. 
 20 
Er werd systematisch gezocht in MEDLINE, Embase, Cochrane EBM reviews, CINAHL, 
Thomson Reuters Web of Science, DARE, Health Technology Assessment Database, Web of 
Science ISI Proceedings en andere grijze literatuur tot juli 2018. RCTs en quasi-RCTs die 1) de 
toediening van antipsychotica vergelijkt met niet antipsychotica of met placebo en 2) 
typische en atypische antipsychotica vergelijkt in de behandeling van delier bij niet-kritieke 25 
volwassen ziekenhuispatiënten.  
 
De systematische review van Burry (2018) includeerde 9 trials met in totaal 727 patiënten 
(Agar, 2016; Breitbart, 1996; Grover, 2011; Grover, 2016; Han, 2004; Hu, 2004; Lin, 2008; 
Maneeton, 2013; Tahir, 2010). Alleen de ernst van delier kon als uitkomstmaat bepaald 30 
worden. De geplande subgroep analyse van Burry (2018) om verschillen in effect in ouderen 
en in patiënten met neurocognitieve stoornissen te onderzoeken kon niet worden 
uitgevoerd wegens een tekort aan data. Veel studies excluderen oudere patiënten en/of 
patiënten met neurocognitieve stoornissen. 
 35 
Cholinesteraseremmers 
De systematische review van Yu (2018) includeerde één pilotstudie (met een klein aantal 
patiënten, n=15) (Overshott, 2010) waarbij er gekeken werd naar cholinesterase-inhibitoren 
voor de behandeling van delier bij niet ICU-patiënten. In deze gerandomiseerde placebo 
gecontroleerde studie werd rivastigmine (n=8, in een dosering van 2 dd 1,5 mg maximaal) 40 
met placebo (n=7) vergeleken bij patiënten ouder dan 65 jaar, 7 van de 15 hadden 
dementie. Alleen de duur van het delier kon als uitkomstmaat worden bepaald  
  
Resultaten 
Duur van delier (tijdsduur tot herstel van een delier) 45 
Antipsychotica: 
De duur van het delier werd niet gerapporteerd in de geïncludeerde studies (Burry, 2018). 
 
Cholinesteraseremmers 
De duur van het delier was in de behandelgroep 6,3 dagen en in de controlegroep 9,9 dagen, 50 
p 0,50 (95% BI (-15,6; 8,4)). 
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Ernst van het delier 
Antipyschotica 
De ernst van het delier werd gerapporteerd in vier studies waarin gekeken werd naar 
antipsychotica versus niet antipsychotica of placebo (Agar, 2016; Breitbart, 1996; Hu, 2004; 
Tahir, 2010). De ernst van het delier werd gescoord met de Delirium Rating Scale (DRS, 5 
Trzepacz, 1999; revisie DRS-R-98 Trzepacz, 2001) (Breitbat, 1996; Hu, 2004), DRS-R-98 (Tahir, 
2010) en de Memorial Delirium Assessment Scale (MDAS, Breitbart, 1997) (Agar, 2016).  
 
Het gepoolde resultaat van 494 patiënten laat zien dat er geen verschil is in ernst van het 
delier (SMD -1,08, 95% CI -2,55 tot 0,39), I2=97%) na toediening van antipsychotica versus 10 
niet antipsychotica of placebo. Een sensitiviteitsanalyse waarbij alleen studies werden 
meegenomen met een laag risico op bias (Agar, 2016; Tahir, 2010) lieten eenzelfde resultaat 
zien (SMD 0,03, 95% CI -0,22 tot 0,27; 289 patiënten; I2= 0%, zie figuur 4.2). 
 
Figuur 4.2 Antipsychotica versus geen antipsychotica bij behandeling van delier - ernst van delier (Burry, 2018) 15 
 
 
 
 
 20 
 
Z: p-waarde van het gepoolde effect; df: degrees of freedom (vrijheidsgraden); I2: statistische heterogeniteit; 
CI: berouwbaarheidsinterval 

 
Bij de vergelijking van ernst van delier tussen atypische en typische antipsychotica waren er 25 
zeven studies die een uitkomst rapporteerden (Agar, 2016; Grover, 2011; Grover, 2016; Han, 
2004; Hu, 2004; Lin, 2008; Maneeton, 2013). De ernst van het delier werd gescoord aan de 
hand van de DRS (Han, 2004; Hu, 2004; Lin, 2008), DRS-R-98 (Grover, 2011; Grover, 2016; 
Maneeton 2013) en MDAS (Agar, 2016).  
 30 
Het gepoolde resultaat van 542 patiënten laat zien dat er geen verschil is in ernst van het 
delier (SMD -0,17, 95% CI -0,37 tot 0,02; I2=16%, zie figuur 4.3) 
 
Figuur 4.3 Atypische versus typische antipsychotica bij behandeling van delier - ernst van delier (Burry, 2018) 

 35 
 
 
 
 
 40 
 
Z: p-waarde van het gepoolde effect; df: degrees of freedom (vrijheidsgraden); I2: statistische heterogeniteit; 
CI: berouwbaarheidsinterval 

 
Beleving (delirium experience meeting)  45 
Antipsychotica 
Beleving werd niet gerapporteerd in de geïncludeerde studie (Burry, 2018). 
 
Cholinesteraseremmers 
Beleving werd niet gerapporteerd in de geïncludeerde studie (Yu, 2018). 50 
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Opheffen/voorkomen van agitatie 
Antipsychotica 
Opheffen/voorkomen van agitatie werd niet gerapporteerd in de geïncludeerde studie 
(Burry, 2018). 
 5 
Cholinesteraseremmers 
Opheffen/voorkomen van agitatie werd niet gerapporteerd in de geïncludeerde studie (Yu, 
2018). 
 
Gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen 10 
Antipsychotica 
Gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen werd niet gerapporteerd in de geïncludeerde 
studie (Burry, 2018). 
 
Cholinesteraseremmers 15 
Gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen werd niet gerapporteerd in de geïncludeerde 
studie (Yu, 2018). 
 
Lengte van verblijf in het ziekenhuis 
Antipsychotica 20 
Lengte van verblijf in het ziekenhuis werd niet gerapporteerd in de geïncludeerde studie 
(Burry, 2018). 
 
Cholinesteraseremmers 
Lengte van verblijf in het ziekenhuis werd niet gerapporteerd in de geïncludeerde studie (Yu, 25 
2018).  
 
Institutionalisering 
Antipsychotica 
Institutionalisering werd niet gerapporteerd in de geïncludeerde studie (Burry, 2018). 30 
 
Cholinesteraseremmers 
Institutionalisering werd niet gerapporteerd in de geïncludeerde studie (Yu, 2018). 
 
Bewijskracht van de literatuur 35 
Ernst van delier 
Antipsychotica 
De bewijskracht voor de RCTs start hoog. De bewijskracht voor de uitkomstmaat ernst van 
delier is met 3 niveaus verlaagd gezien het risico op bias (hoge mate van uitval en 
onduidelijk risico op selectiebias), inconsistentie (brede betrouwbaarheidsintervallen en 40 
hoge mate van heterogeniteit) en imprecisie (lage aantallen). Derhalve komt de bewijskracht 
voor deze uitkomstmaat uit op zeer laag.  
 
Duur, lengte van verblijf in ziekenhuis, institutionalisering, beleving opheffen/voorkomen van 
agitatie en gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen 45 
Voor de uitkomsten duur van delier, lengte van verblijf in het ziekenhuis, institutionalisering, 
beleving, opheffen/voorkomen van agitatie en gebruik van vrijheidsbeperkende 
maatregelen kon er geen bewijskracht voor de uitkomstmaat bepaald worden, omdat er 
geen studies met deze uitkomstmaat werden geïncludeerd.  
  50 
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Duur van delier 
Cholinesteraseremmers: 
De bewijskracht voor de RCT’s start hoog. De bewijskracht voor de uitkomstmaat duur van 
delier is met 2 niveaus verlaagd gezien de kleine steekproefomvang (imprecisie). Bovendien 
is de body of evidence erg klein met maar één studie en daarvoor werd de bewijskracht ook 5 
verlaagd. Derhalve komt de bewijskracht voor deze uitkomstmaat uit op zeer laag.  
 
Ernst van delier, lengte van verblijf in ziekenhuis, institutionalisering, beleving 
opheffen/voorkomen van agitatie en gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen 
Voor de uitkomsten ernst van delier, lengte van verblijf in het ziekenhuis, 10 
institutionalisering, beleving, opheffen/voorkomen van agitatie en gebruik van 
vrijheidsbeperkende maatregelen kon er geen bewijskracht voor de uitkomstmaat bepaald 
worden, omdat er geen studies met deze uitkomstmaat werden geïncludeerd.  
 
Conclusies 15 
Duur van delier 
Antipsychotica 

- 
GRADE  

Over de duur van het delier werd niet gerapporteerd in de geïncludeerde 
studies. 
 
Bronnen: (Burry, 2018) 

 
Cholinesteraseremmers 

Zeer laag 
GRADE  

Er is onvoldoende bewijs dat rivastigmine als behandeling van delier leidt tot 
een kortere duur van het delier, vergeleken met geen cholinesteraseremmer. 
 
Bronnen: (Yu, 2018) 

 20 
Ernst van delier 
Antipsychotica 

Zeer laag 
GRADE 

Er is onvoldoende bewijs dat een behandeling met typische of atypische 
antipsychotica leidt tot een minder ernstig delier vergeleken met geen 
antipsychotica.  
 
Bronnen: (Burry, 2018) 

 
Cholinesteraseremmers 

- 
GRADE  

Er werd niet gerapporteerd over het effect van cholinesteraseremmers op de 
ernst van delier. 
 
Bronnen: (Yu, 2018) 

 25 
Lengte van verblijf 
Antipsychotica en cholinesteraseremmers 

- 
GRADE 

Over de lengte van het verblijf werd niet gerapporteerd in de geïncludeerde 
studies. 
 
Bronnen: (Burry, 2018; Yu, 2018) 
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Institutionalisering 
Antipsychotica en cholinesteraseremmers 

- 
GRADE 

Over institutionalisering werd niet gerapporteerd in de geïncludeerde 
studies.  
 
Bronnen: (Burry, 2018; Yu, 2018) 

 
Beleving 
Antipsychotica en cholinesteraseremmers 5 

- 
GRADE 

Over de beleving van het delier werd niet gerapporteerd in de geïncludeerde 
studies.  
 
Bronnen: (Burry, 2018; Yu, 2018) 

 
Opheffen/voorkomen van agitatie 
Antipsychotica en cholinesteraseremmers 

- 
GRADE 

Over het opheffen/voorkomen van agitatie werd niet gerapporteerd in de 
geïncludeerde studies.  
 
Bronnen: (Burry, 2018; Yu, 2018) 

 
Vrijheidsbeperkende maatregen 10 
Antipsychotica en cholinesteraseremmers 

- 
GRADE 

Over het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen werd niet 
gerapporteerd in de geïncludeerde studies.  
 
Bronnen: (Burry, 2018; Yu, 2018) 

 
Overwegingen - van bewijs naar aanbeveling 
De kwaliteit van het bewijs en de voor- en nadelen van de interventie 
De kwaliteit van het bewijs 15 
Antipsychotica  
Bij de vergelijking van ernst van delier na toediening van antipsychotica versus niet-
antipsychotica of placebo lieten de resultaten van 494 patiënten zien dat er geen verschil 
was waargenomen in ernst van het delier (SMD -1,08, 95% CI -2,55 tot 0,39), I2=97%). De 
sensitiviteitsanalyse waarbij alleen studies werden meegenomen met een laag risico op bias 20 
lieten eenzelfde resultaat zien. Bij de vergelijking van ernst van delier tussen atypische en 
typische antipsychotica waren er zeven RCT’s die deze uitkomst rapporteerden. Het 
gepoolde resultaat van 542 patiënten liet zien dat er geen verschil was in ernst van het 
delier (SMD -0,17, 95% CI -0,37 tot 0,02; I2=16%) 
 25 
De reden voor het oordeel ‘zeer lage bewijskracht’ is het feit dat de methodologische 
beperkingen van de betrokken studies zorgen voor onduidelijkheid ten aanzien van wat het 
effect is van typische en atypische antipsychotica behandeling ten opzichte van het 
toedienen van geen antipsychotica op de ernst van het delier.  
 30 
Er zijn geen studies die de duur van het delier hebben onderzocht (cruciale uitkomstmaat). 
Ook studies met data over het effect van behandeling op de belevingen, angst en agitatie 
van de patiënten met een delier ontbreken. Dit is opmerkelijk omdat het uit studies 
aannemelijk is dat vooral de aanwezigheid van angstige gedachten en wanen het doormaken 
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van een delier voor patiënten en hun naasten tot een (zeer) negatieve ervaring maakt, en 
deze verschijnselen ook bij het hypoactieve delier of ‘stille delier’ veel voorkomen. 
 
Cholinesteraseremmers 
De search heeft één systematische review opgeleverd (Yu, 2018). Deze review includeerde 5 
slechts één studie die voldeed aan de opgestelde PICO. De studie liet zien dat de duur van 
het delier 6,3 dagen was in de behandelgroep en 9,9 dagen was in de controlegroep. Na 
beoordeling van de GRADE methodiek werd de bewijskracht van de literatuur als zeer laag 
gegradeerd. De reden voor de zeer lage bewijskracht is dat er maar één studie (RCT) met 
weinig deelnemers is gevonden die voldeed aan de zoekopdracht. Daar komt bij dat het een 10 
pilot studie betreft met een klein aantal patiënten en te lage power om iets te kunnen 
concluderen over de uitkomsten. Tevens moet vermeld worden dat de gerapporteerde data 
scheef verdeeld zijn en het gerapporteerde gemiddelde geen goede representatie van de 
data weergeeft.  
 15 
Er zijn geen studies gevonden die de ernst van het delier hebben onderzocht (cruciale 
uitkomstmaat).  
 
De voor en nadelen van interventie 
Bijwerkingen medicatie 20 
Zowel de voor- als nadelen van verschillende medicijnen die in de beschreven studies zijn 
gebruikt zijn beperkt beschreven. Wat betreft de mogelijke voordelen van antipsychotica is 
het opmerkelijk dat er nauwelijks data beschikbaar zijn over de respons van de medicatie op 
de psychotische kenmerken, effecten op angst, en gevoelens van naderend onheil 
(Wahnstimmung) van patiënten met een delier. Zaken die bij patiënten met schizofrenie 25 
doorgaans gerapporteerd worden als respons op antipsychotica. Vaak blijft de beschrijving 
van bijwerkingen beperkt tot het optreden van extrapiramidale symptomen en negatieve 
incidenten in de studie in het algemeen (zogenaamde; adverse events) (Burry, 2018). Door 
de beperkte beschrijvingen in de studies is het niet altijd duidelijk of de bijwerkingen relatief 
beperkt opgetreden zijn, of dat deze onder gerapporteerd zijn. In het algemeen kan gesteld 30 
worden dat de medicatiestudies over het delier nauwelijks ernstige incidenten melden en 
dat de genoemde incidenten (adverse events) daarbij zelden kunnen worden toegeschreven 
aan de onderzochte medicatie. 
 
Het risico op bijwerkingen van de verschillende antipsychotica hangt samen met de 35 
affiniteiten op de verschillende receptoren (bijvoorbeeld antidopaminerge-, 
antiserotonerge-, antinoradrenerge-, antihistaminerge-, en anticholinerge bijwerkingen), 
maar ook met andere farmacologische effecten (bijvoorbeeld aantal werkzame 
metabolieten, enzym inductie, beïnvloeding van het cardiale geleidingssysteem).  
 40 
In de onderstaande tabel staan vereenvoudigd de receptor affiniteit genoemd van een 
aantal antipsychotica, met per receptor de veronderstelde werking of bijwerking. 
 

  D2  5-HT2a Alfa 1 H1 Ach(M1) T1/2 

haloperidol 2,6 61 17 260 >10000 12-38 

pipamperon 124 0,04 0,5 >80 20 11-35 

risperidon 3 0,6 2 155 >10000 3 (24) 

olanzapine 11 4 19 7 1,9 30 

clozapine 125 12 7 6 1,9 6-26 

quetiapine 329 148 94 30 >10000 7 (12) 

aripiprazol ** 0,34 3,4 57 61 >1000 75-146 

Effect / bijwerkingen pos. sympt.  
EPS  

neg. sympt.  
EPS  

hypotensie 
sedatie  

sedatie  
gewicht  

cognitie  
urine ret.  
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prolactine  
endocrien eff.  

(gewicht )  maag-darm  
visus  

Receptor bindingsaffiniteit (Ki in nM, naarmate het getal lager is, wordt de bindingsaffiniteit groter).  
Naar van Wielink, 1989; Farah, 2005. 
** partiële dopamine agonist 
D2: dopamine -2-receptor antagonisme, 5-HT2a: setononine-2a-receptor antagonisme, Alfa 1: alfa-1-receptor 
antagonisme, H1: Histamine-1-receptor antagonisme, Ach(M1): Acetylcholine (Muscarine-1-receptor) 5 
antagonisme, T1/2: halfwaardetijd in uren, (T1/2 van relevante metabolieten). 
Effect / bijwerkingen: Pos. sympt.: positieve symptomen, EPS: extrapiramidale symptomen, endocrien eff.: 
endocriene effecten, neg. sympt.: negatieve symptomen, cognitie: cognitieve functies, urine ret.: urine 
retentie, maag-darm: maag-darm motiliteit.  
N.B. Er zijn effecten en bijwerkingen die niet in deze tabel zijn genoemd maar die in klinische situaties relevant 10 
kunnen zijn. 

 
Wanneer de dosering van een medicijn toeneemt zal ik het algemeen de bezetting van de 
meest gevoelige receptor toenemen, maar ook meer van de overige receptoren bezet 
worden, met meer effecten en/of bijwerkingen als resultaat. Verder treden er bij oudere 15 
patiënten eerder bijwerkingen op, vanwege de metabole veranderingen die aan het stijgen 
van de leeftijd gekoppeld zijn, bijvoorbeeld: verminderde leverdoorbloeding, verminderde 
lever-, of nierfunctie, veranderde vet-water verhouding in het lichaam, veranderingen in de 
neurotransmittersystemen van de hersenen, om een paar van die veranderingen te 
noemen.(U.Klotz, Drug metabolism reviews, 2009). 20 
 
De extrapiramidale bijwerkingen van antipsychotica werden alleen in de ongeblindeerde 
studies gezien bij behandeling met haloperidol in vergelijking tot de atypische antipsychotica 
(Skrobik, 2004). Behoudens de in de tabel genoemde bijwerkingen is het relevant te melden 
dat alle antipsychotica een centraal pijndempend effect hebben (waardoor pijn soms niet 25 
door de patient wordt gesignaleerd), dat ze de epilepsie drempel kunnen verlagen (waarmee 
de patiënt gevoeliger wordt voor epileptische insulten), en in zeldzame gevallen kunnen ze 
tot het maligne neuroleptica syndroom leiden. Verder kunnen antipsychotica in sommige 
gevallen de QTc-tijd verlengen, waardoor hartritmestoornissen kunnen optreden, 
(waaronder; ventriculaire tachycardie en in zeldzame gevallen torsade de pointes (TdP) 30 
(Meyer-Massetti, 2010 en 2011)). Overigens zijn er ook studies die laten zien dat de QT-tijd 
alleen iets verlengt bij mensen met een normale QT-tijd en korter wordt bij mensen met een 
reeds verlengde QT-tijd (Blom, 2011; Blom, 2015; Schrijver, 2018). De richtlijn Kortdurend 
antipsychoticagebruik (NVKG, 2019) geeft aan dat de kans op TdP verwaarloosbaar klein is 
bij de in de studies gebruikte doseringen antipsychotica. Bijvoorbeeld bij orale haloperidol is 35 
dat tot 2mg/dag. Aanbevolen wordt om geen ECG ter controle van de QTc-tijd te verrichten 
bij het voorschrijven van een antipsychoticum wanneer doseringen worden gebruikt die het 
risico op TdP niet relevant verhogen. Er wordt geadviseerd om overige risicofactoren voor 
QTc-verlening te inventariseren wanneer er hogere doseringen worden gebruikt of 
combinaties van medicijnen die de QTc-tijd kunnen verlengen. Bij voorkeur dient dit in 40 
samenspraak met de apotheker plaats te vinden.  
 
Daarnaast is uit twee meta-analyses van RCT’s van Schneider (2005 en 2006) gebleken dat 
atypische antipsychotica in vergelijking met placebo gebruikt door patiënten met dementie, 
geassocieerd kunnen zijn met een licht toegenomen sterfte risico en andere bijwerkingen, 45 
zoals urineweginfecties en extrapiramidale symptomen of een verstoord looppatroon.  
 
Wat betreft het gebruik van rivastigmine was er in de RCT van Overshott (2010), een pilot 
studie met 15 patiënten, één patiënt met misselijkheid in de placebogroep en waren er 
uiteindelijk 4 patiënten in de placebogroep overleden. In een RTC over rivastigmine versus 50 
placebo bij IC patiënten werden er aanwijzingen gevonden voor een toegenomen mortaliteit 
in de rivastgmine-groep (Van Eijk, 2011). In andere studies met rivastigmine (Cochrane 
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meta-analyse over dementie Langendam, 2011) zijn gastro-intestinale bijwerkingen, zoals 
misselijkheid, braken, diarree, de meest gerapporteerde bijwerkingen (> 5%), daarnaast 
werden hoofdpijn, duizeligheid en syncope veel gerapporteerd. 
 
Afweging voor de medicamenteuze behandeling van een delier  5 
Een voorbeeld stroomschema voor de medicamenteuze behandeling van delier staat 
vermeld in de bijlage van deze module. 
 
Medicamenteuze behandeling 
Medicamenteuze behandeling grijpt idealiter aan op de onderliggende pathofysiologie 10 
waardoor behandeling tot herstel leidt. Voor het delier geldt echter dat het een syndromale 
diagnose is, we kennen de onderliggende pathofysiologie niet. Niet medicamenteuze 
interventies zijn vooralsnog het belangrijkst en moeten altijd worden toegepast. Hieronder 
valt ook het zoeken naar en behandelen van de onderliggende oorzaak, dan wel de 
onderhoudende factoren. Voor de medicamenteuze behandeling van het delier is niet 15 
wetenschappelijk bewezen dat een bepaald middel tot een sneller of beter herstel leidt 
en/of de cognitieve restverschijnselen vermindert. Derhalve richt de medicamenteuze 
behandeling van het delier zich in de praktijk op het verminderen van onrust, psychotische 
verschijnselen en angst bij de patiënt. Hierbij is het gevaar dat eventuele sedatie de 
hyperactieve symptomen van het delier maskeert en er onterecht vanuit wordt gegaan dat 20 
er sprake is van klinische verbetering (Neerland, 2019). Medicatie wordt dan ook niet 
aangeraden tenzij niet-medicamenteuze interventies onvoldoende effect opleveren én de 
patient oncomfortabel is en/of een gevaar is voor zichzelf of een ander en/of zijn 
behandeling in de weg staat (door bijvoorbeeld het uittrekken van infusen/lijnen 
(Marcantonio, 2019). Dit zal over het algemeen een ernstig en hyperactief delier betreffen. 25 
Verder kan medicatie gegeven worden om psychotische verschijnselen en angst te 
verminderen, zoals bijvoorbeeld door hallucinaties en/of wanen. Er zijn aanwijzingen dat 
met name de psychotische verschijnselen, die lang niet altijd door de patiënt gemeld 
worden, het doormaken van een delier voor de patiënt en naasten tot een stressvolle en 
negatieve ervaring maken (Breitbart et al. 2002). Deze psychotische symptomen lijken in 30 
gelijke mate bij hyperactieve- en hypoactieve delieren op te treden (Breitbart, 2002). Een 
bijkomend doel zou kunnen zijn om de kans op het ontstaan van een post-traumatische 
stress stoornis te verminderen. Het is dus van belang om altijd een goede inschatting te 
maken of de voordelen van behandelen opwegen tegen de mogelijke risico’s danwel. 
bijwerkingen. Tevens dienen er voor de behandeling behandeldoelen en/of doelsymptomen 35 
te worden benoemd, zodat het effect van de behandeling kan worden bepaald aan de hand 
van het al dan niet bereiken van deze doelen danwel de afname van de doelsymptomen.  
 
De beperkte wetenschappelijke onderbouwing in de literatuur over de behandeling van het 
delier heeft er toe geleid dat ook in Nederland practice-based protocollen de dagelijkse 40 
behandeling van het delier bepalen. Hierin is over het algemeen haloperidol de eerste keuze 
op grond van het feit dat het al heel lang op de markt is, het nauwelijks sederend of 
anticholinerg werkzaam is en inmiddels veel klinische ervaring mee is. Vergeleken met jonge 
patiënten wordt er een aangepaste dosis voor oudere patiënten aangehouden. De 
toedieningsweg van haloperidol is oraal (druppels of tabletten), subcutaan of intramusculair. 45 
Het kan ook intraveneus worden gegeven, bijvoorbeeld bij patiënten met een ernstig delier 
die een i.v. toegang hebben.  
 
In de praktijk worden ook andere antipsychotica en middelen uit andere medicatie groepen 
gegeven. Voor voorbeelden daarvan, zie tabel 4.1. Hiervoor bestaat geen wetenschappelijk 50 
bewijs maar er is wel klinische ervaring zoals bijvoorbeeld met risperidon, olanzapine, een 
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benzodiazepine of met rivastigmine bij patiënten met dementie. Studies noemen ook 
behandeling met pipamperon (Willekens-Bogaers, 1990) of trazolan (Okamoto, 1999). 
Benzodiazepinen hebben een plaats in de behandeling van het alcohol- en/of sedativa-
onthoudingsdelier, zie daarvoor de desbetreffende richtlijn. Er zijn geen studies waarin de 
effectiviteit en veiligheid van benzodiazepinen is onderzocht bij patiënten op klinische 5 
afdelingen. Bijwerkingen zijn onder andere sedatie, ademdepressie, vallen en cognitieve 
stoornissen.  
 
Het hypoactieve delier 
Er is een gebrek aan onderzoeksgegevens die betrouwbare informatie geven over de 10 
effectiviteit van antipsychotische behandeling van hypoactieve delieren. De werkgroep 
constateert dat er onder clinici verschil van mening is over de behandelbaarheid. Mogelijk 
hangt dit samen met verschillen in patiëntenpopulatie. Derhalve is de keuze om wel of niet 
medicamenteus te behandelen naar inzicht van de behandelaar, maar wordt het zeker ter 
overweging gegeven wanneer er aanwijzingen zijn voor angst of psychose.  15 
 
Het zeer ernstige hyper actieve delier 
In geval van een zeer ernstig delier, waarbij ophogen van medicatie onvoldoende of geen 
effect heeft gehad, met dreigend gevaar voor de patiënt dan wel de behandelaar, dient 
overwogen te worden om de patiënt tevens te sederen. Bij dit complexe delier wordt 20 
geadviseerd om contact op te nemen met een collega specialist, deskundig voor de 
behandeling van een delier (zie module 6). Hierbij is soms overleg nodig met de intensivist. 
 
Staken van medicatie voor een delier 
Naar het staken van een medicamenteuze behandeling, opgestart ter coupering van de 25 
psychiatrische symptomen van het delier, is geen onderzoek gedaan. De commissie 
adviseert om te starten met de afbouw van de medicamenteuze behandeling voor een delier 
als de psychiatrische symptomen afnemen in ernst, bijvoorbeeld doordat de patiënt minder 
onrustig is, beter slaapt of beter georiënteerd is, of wanneer er bijwerkingen van de 
medicatie bestaan (zoals extrapiramidale symptomen). Als vuistregel kan gesteld worden 30 
dat, wanneer er sprake is van verbetering, de totale dagdosering na 2 dagen gehalveerd kan 
worden, met het handhaven van minimaal een avond inname moment. De halvering gaat 
iedere 2 dagen door tot een (equivalent) van 1 mg haloperidol, waarna deze laatste dosering 
na weer 2 dagen in zijn geheel gestaakt kan worden. 
 35 
Waarden en voorkeuren van patiënten (en eventuele hun mantelzorgers) 
Er zijn een klein aantal onderzoeken naar de ervaringen van patiënten met een delier en hun 
naasten (onder andere Breitbart, 2002; Martins, 2017; O’Malley, 2008; Bélanger, 2011; 
Partridge, 2012). Al deze studies laten zien dat het doormaken of meemaken van een delier 
voor patiënten en hun naasten een negatieve of zeer negatieve ervaring is. Studies naar de 40 
Nederlandse situatie zijn niet gepubliceerd. Daarom heeft de Patiëntenfederatie het 
onderzoek ‘ervaringen rondom een delier’ uitgevoerd via hun patiëntenpanel. Deze 
vragenlijsten werd ingevuld door 91 mantelzorgers van patiënten die een delier hadden 
doorgemaakt in het afgelopen jaar. Hier volgt de belangrijkste informatie op het gebied van 
de behandeling van het delier. De zorg die volgens de deelnemers het meest is gegeven aan 45 
patiënten met een delier bestond uit medicatie voor de behandeling van het onderliggend 
leiden zoals antibiotica, pijnstillers of laxeermiddelen (namelijk bij 40% van de gevallen). 
Daaropvolgend het krijgen van andere medicijnen (27%), het stoppen met bepaalde 
medicijnen (22%) en het advies om rust te nemen (19%), om in vertrouwde omgeving te 
blijven (19%), om dag- en nachtritme aan te houden (18%) en om goed te eten en te drinken 50 
(13%). 31% van de deelnemers noemt ander zorg/advies dan in de vragenlijst is genoemd 
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om het delier te behandelen, zoals de patiënt omringen met bekende gezichten. Eventueel 
door het meebrengen van foto’s wanneer de patiënt niet thuis is. Ook wordt vaak gemeld 
dat er “geen advies” is gegeven. Voor de behandeling van een delier heeft de 
Patiëntenfederatie daarom de volgende adviezen opgesteld: 
• Betrek de naaste(n) en bespreek vooral met hen de behandeling(opties) en eventuele 5 

wijzigingen. 
• Aandacht, geduld, het bieden van herkenningspunten en structuur worden als zeer 

behulpzaam gezien, in een ervaring werd expliciet genoemd dat dit voorrang heeft op 
het starten met (zware) medicatie. 

• Breng een patiënt in een veilige omgeving (in een ervaring werd bijvoorbeeld 10 
waakzaamheid bij een infuus genoemd). 

• Probeer de behandeling van de patiënt door zoveel mogelijk dezelfde 
zorgprofessionals uit te laten voeren. 

• Bespreek de mogelijkheid van psychosociale zorg met zowel de patiënt als de 
naaste(n). 15 

 
Subgroepen 
Het onderzoek dat gedaan is, geldt slechts voor een deel van de doelgroep waarvoor de 
medicatie gebruikt wordt in de dagelijkse praktijk. Zo worden in de genoemde RCT’s vaak 
geen patiënten met multimorbiditeit, polyfarmacie en/of neurocognitieve stoornissen 20 
geïncludeerd terwijl dit in de klinische praktijk de grootste groep patiënten met een delier is 
en antipsychotica in deze kwetsbare groep meer bijwerkingen hebben (de Jonghe, 2014). De 
search die is verricht voor deze module heeft zich ook gericht op de drie verschillende 
motorische subtypes van het delier, het subsyndromaal delier en op specifieke 
patiëntengroepen, namelijk op patiënten met dementie en met hypokinetisch rigide 25 
syndroom. Burry (2018) geeft aan dat de geplande subgroep analyse bij de oudste 
leeftijdsgroep en bij patiënten met dementie niet verricht kon worden wegens gebrek aan 
data. Ook Yu (2018) geeft aan dat er geen subgroep analyse is verricht wegens deze reden. 
Op grond van de gevonden literatuur uit onze search is er dus voor deze specifieke situaties 
geen wetenschappelijk onderbouwd advies te geven. 30 
 
De behandeling van een delier bij patiënten met een hypokinetisch rigide syndroom 
Psychotische symptomen komen frequent voor bij patiënten met hypokinetisch rigide 
syndroom (Schrag, 2004). Het onderscheid tussen psychotische symptomen en een delier 
kan gemaakt worden op grond van de aanwezigheid van een helder bewustzijn en behoud 35 
van inzicht bij hypokinetisch rigide syndroom (Zahodne, 2008). Volgens deze werkgroep is 
voor de medicamenteuze behandeling het onderscheid tussen een delier of psychotische 
symptomen bij patiënten met een hypokinetisch rigide syndroom minder relevant en kan 
niet uitgesloten worden dat in onderzoeken naar het effect van medicatie beide beelden 
naast elkaar hebben bestaan. Het zelfde geldt waarschijnlijk eveneens voor het optreden 40 
van een delier en Lewy body dementie. Op grond van expert opinion wordt aangeraden de 
antiparkinson medicatie te verlagen of te staken (anticholinergisch). Het middel met het 
grootste delirogene effect wordt dan als eerste gestaakt (Vardy, 2015). In de klinische 
praktijk wordt meestal de navolgende volgorde van het afbouwen van medicatie 
aangehouden: anticholinergica, MAO-B remmers, dopamine agonisten, COMT-remmers, 45 
levodopa, zie richtlijn Parkinson. 
 
Verder is er geen of zeer beperkt onderzoek gedaan met andere medicatie zoals quetiapine, 
clozapine en rivastigmine. Deze worden op grond van expert opinion wel toegepast 
Quetiapine (dosering 12.5mg tot 150mg /dag) of clozapine (dosering 6.25mg tot 100mg) zijn 50 
een optie om te geven, waarbij de laagste effectieve dosis moet worden nagestreefd. 
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Bijwerkingen betreffen vooral sedatie, orthostatische hypotensie ene speekselvloed (Seppi, 
2011; Frieling, 2007). Bij clozapine dient er protocollair gecontroleerd te worden voor 
agranulocytose. Haloperidol is bij patiënten met een hypokinetisch rigide syndroom 
gecontra-indiceerd.  
 5 
De behandeling van een delier bij patiënten met dementie.  
Er zijn geen RCT’s naar het effect van medicamenteuze behandeling bij patiënten met 
dementie. In RCT’s wordt veelal aangegeven dat er geen subanalyse kon worden gedaan 
wegens te kleine patiëntenaantallen of omdat patiënten met dementie waren uitgesloten 
van deelname. De werkgroep adviseert deze patiënten populatie volgens de algemene 10 
adviezen te behandelen, behalve voor patiënten met Lewy body dementie, zie de alinea 
hierboven. Op grond van expert opinion zou ook en cholinesteraseremmer gegeven kunnen 
worden.  
 
Aanbevelingen 15 
Algemeen 

Onderzoek of er onderliggende en/of onderhoudende factoren zijn van het delier en 
behandel deze indien mogelijk. 

 

Zet altijd eerst in op niet-medicamenteuze interventies (zie module niet-medicamenteuze 
interventies).  

 

Geef geen medicatie voor het delier, tenzij: 
• de patiënt oncomfortabel is; 
• de patiënt een gevaar is voor zichzelf of anderen; 
• bij aanwezigheid van psychotische symptomen; 
• als de patiënt zijn behandeling in de weg staat; 
• het delier persisterend is.  

 
Bij keuze voor medicamenteuze behandeling 20 
Gebruik haloperidol als eerste keuze voor medicamenteuze behandeling, behalve bij: 
• patiënten met een hypokinetisch rigide syndroom; 
• bij patiënten met Lewy body dementie. 

 

Overweeg atypische antipsychotica of een cholinesteraseremmer, of een ander middel, 
zoals vermeld in tabel 4.1, als alternatief voor haloperidol bij onvoldoende effect en/ of 
bijwerkingen. 

 

Overleg laagdrempelig met een specialist over alternatieven voor haloperidol.  
 
Delier bij hypokinetisch rigide syndroom en Lewy body dementie 

Overweeg het verlagen of staken van antiparkinsonmedicatie.  
 25 
Overweeg bij onvoldoende effect of onmogelijkheid van het staken of verlagen van de 
antiparkinson medicatie te starten met een cholinesteraseremmer, zoals rivastigmine, of 
een atypische antipsychoticum, zoals quetiapine of clozapine.  

 
Delier bij dementie 

Behandel, behoudens bij Lewy body dementie, conform de richtlijn dementie (link 
invoegen).  
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Overweeg medicamenteuze behandeling met Rivastigmine.  
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19 Naam van de module 
20 Regiehouder van de module (deze kan verschillen per module en kan ook verdeeld zijn over meerdere 
regiehouders) 
21 Maximaal na vijf jaar 
22 (half)Jaarlijks, eens in twee jaar, eens in vijf jaar 
23 regievoerende vereniging, gedeelde regievoerende verenigingen, of (multidisciplinaire) werkgroep die in stand 
blijft 
24 Lopend onderzoek, wijzigingen in vergoeding/organisatie, beschikbaarheid nieuwe middelen 
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Bijlagen bij module 4 

 
Kennislacunes 
Wat is de effectiviteit van haloperidol in vergelijking met placebo bij de behandeling van 
delier? 5 
 
Wat is het effect van medicamenteuze interventies op de duur van het delier? 
 
Meer onderzoek is nodig naar het effect van medicamenteuze interventies op de ernst van 
het delier. 10 
 
Wat is het effect van verschillende doseringen op het beloop van een delier? 
 
Wat is de effectiviteit van medicamenteuze behandeling met een cholinesterase remmer 
(rivastigmine, galantamine) bij patiënten met pre-existente cognitieve stoornissen en veel 15 
comorbiditeit? 
 
Wanneer is switch van antipsychotica zinvol? Hoelang moet er behandeld worden en hoe 
snel kan er afgebouwd worden? 
 20 
Wat is het effect van medicamenteuze interventies bij de verschillende subtypen van delier? 
 
Wat is het effect van medicamenteuze interventies op het beloop van een delier bij 
patiënten met dementie of de ziekte van Parkinson? 
 25 
Wat is het effect van medicamenteuze interventies op het opheffen/voorkomen van angst 
en agitatie, de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen en de beleving van de patiënt? 
 
Kunnen medicamenteuze interventies het risico op een post-traumatische stressstoornis 
verminderen? 30 
 
Wat is het effect van medicamenteuze interventies op de prognose (bijvoorbeeld 
opnameduur, institutionalisering, cognitieve achteruitgang en mortaliteit) van patiënten met 
een delier? 
 35 
Wat zijn de effecten van een behandeling met benzodiazepinen tijdens en na het 
doormaken van een delier bij patiënten op klinische afdelingen? 
 
Indicatoren 
Niet van toepassing. 40 
 
Implementatieplan 
Niet van toepassing. 
 
Evidencetabellen 45 
Zie hiervoor de systematic reviews 
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Stroomschema voor de medicamenteuze behandeling van delier 
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Zoekverantwoording 
Database Zoektermen Totaal 

Medline 
(OVID) 
 
2011 – 
maart 
2019 
 

1     exp *Delirium/ or (deliri* or (acute adj2 (confusion$ or 'brain syndrome' or 'brain failure' or 
'psycho-organic syndrome' or 'organic psychosyndrome')) or (terminal$ adj restless$) or (toxic 
adj confus$) or encephalopath*).ti,ab,kw. (59818) 

2     exp *Anti-Anxiety Agents/ or exp *Antipsychotic Agents/ or exp *Cholinesterase Inhibitors/ 
or exp *Serotonin 5-HT3 Receptor Antagonists/ or exp *Melatonin/ or exp *Haloperidol/ or exp 
*Risperidone/ or exp *Olanzapine/ or exp *Quetiapine Fumarate/ or exp *Chlorpromazine/ or 
exp *Rivastigmine/ or exp *Donepezil/ or exp *Dexmedetomidine/ or exp *Lorazepam/ or exp 
*Temazepam/ or exp *Ondansetron/ or (anti adj (anxiet* or depressive or psychotic)).ti,ab,kw. 
or (anxiolytic* or antianxiet* or antidepressant or cholinesteras* or melatonin* or ht3 or 
'serotonin 3 antagonist*').ti,ab,kw. or (haloperidol or risperidon* or olanzapin* or quetiapin* or 
ziprasidon* or chlorpromazin* or rivastigmin* or donepezil or dexmedetomidin* or lorazepam 
or temazepam or ramelteon or ondansetron).ti,kw. (233081) 

3     1 and 2 (2033) 

4     limit 3 to (english language and yr="2011 -Current") (864) 

5     (meta-analysis/ or meta-analysis as topic/ or (meta adj analy$).tw. or ((systematic* or 
literature) adj2 review$1).tw. or (systematic adj overview$1).tw. or exp "Review Literature as 
Topic"/ or cochrane.ab. or cochrane.jw. or embase.ab. or medline.ab. or (psychlit or psyclit).ab. 
or (cinahl or cinhal).ab. or cancerlit.ab. or ((selection criteria or data extraction).ab. and 
"review"/)) not (Comment/ or Editorial/ or Letter/ or (animals/ not humans/)) (385228) 

6     (exp clinical trial/ or randomized controlled trial/ or exp clinical trials as topic/ or randomized 
controlled trials as topic/ or Random Allocation/ or Double-Blind Method/ or Single-Blind 
Method/ or (clinical trial, phase i or clinical trial, phase ii or clinical trial, phase iii or clinical trial, 
phase iv or controlled clinical trial or randomized controlled trial or multicenter study or clinical 
trial).pt. or random*.ti,ab. or (clinic* adj trial*).tw. or ((singl* or doubl* or treb* or tripl*) adj 
(blind$3 or mask$3)).tw. or Placebos/ or placebo*.tw.) not (animals/ not humans/) (1836576) 

7     4 and 5 (105) 

8     4 and 6 (317) 

9     7 or 8 (348) 

 

= 348 (345 uniek) 

505 

Embase 
(Elsevier) 

('delirium'/exp/mj OR ((acute NEAR/2 (confusion$ OR 'brain syndrome' OR 'brain failure' OR 
'psycho-organic syndrome' OR 'organic psychosyndrome')):ab,ti) OR deliri*:ab,ti OR ((toxic 
NEAR/1 confus*):ab,ti) OR ((terminal* NEAR/1 restless*):ab,ti) OR encephalopath*:ab,ti) 

 

AND ('anxiolytic agent'/exp/mj OR 'antidepressant agent'/exp/mj OR 'cholinesterase 
inhibitor'/exp/mj OR 'neuroleptic agent'/exp/mj OR 'melatonin'/exp/mj OR 'serotonin 3 
antagonist'/exp OR anxiolytic*:ab,ti OR antianxiet*:ab,ti OR antidepressant:ab,ti OR ((anti 
NEAR/1 (anxiet* OR depressive OR psychotic)):ab,ti) OR cholinesteras*:ab,ti OR melatonin*:ab,ti 
OR ht3:ab,ti OR 'serotonin 3 antagonist*':ab,ti OR 'haloperidol'/exp/mj OR 'risperidone'/exp/mj 
OR 'olanzapine'/exp/mj OR 'quetiapine'/exp/mj OR 'ziprasidone'/exp/mj OR 
'chlorpromazine'/exp/mj OR 'rivastigmine'/exp/mj OR 'donepezil'/exp/mj OR 
'dexmedetomidine'/exp/mj OR 'lorazepam'/exp/mj OR 'temazepam'/exp/mj OR 
'ramelteon'/exp/mj OR 'ondansetron'/exp/mj OR 'haloperidol':ti OR 'risperidon*':ti OR 
'olanzapin*':ti OR 'quetiapin*':ti OR 'ziprasidon*':ti OR 'chlorpromazin*':ti OR 'rivastigmin*':ti OR 
'donepezil':ti OR 'dexmedetomidin*':ti OR 'lorazepam':ti OR 'temazepam':ti OR ramelteon:ti OR 
ondansetron:ti) 

 

AND (english)/lim AND (2011-2019)/py NOT 'conference abstract':it 

 

Gebruikte filters: 

 

Systematische reviews: ('meta analysis'/de OR cochrane:ab OR embase:ab OR psycinfo:ab OR 
cinahl:ab OR medline:ab OR ((systematic NEAR/1 (review OR overview)):ab,ti) OR ((meta NEAR/1 
analy*):ab,ti) OR metaanalys*:ab,ti OR 'data extraction':ab OR cochrane:jt OR 'systematic 
review'/de) NOT (('animal experiment'/exp OR 'animal model'/exp OR 'nonhuman'/exp) NOT 
'human'/exp) 

 

RCT’s: ('clinical trial'/exp OR 'randomization'/exp OR 'single blind procedure'/exp OR 'double 
blind procedure'/exp OR 'crossover procedure'/exp OR 'placebo'/exp OR 'prospective study'/exp 
OR rct:ab,ti OR random*:ab,ti OR 'single blind':ab,ti OR 'randomised controlled trial':ab,ti OR 
'randomized controlled trial'/exp OR placebo*:ab,ti) NOT 'conference abstract':it 

 

= 411 (405 uniek) 

 
  



118 
Conceptrichtlijn Modulaire herziening Delier bij volwassenen 
Commentaarfase februari 2020 

Tabel Exclusie na het lezen van het volledige artikel 
Auteur en jaartal Redenen van exclusie 

Castro 2018 Review over preventie 

Chakraboti 2015 Melatonine review over preventie 

Friedman, 2014 Review zonder kwantitatieve analyse data 

Grover 2016 In Cochrane Burry 

Hakim 2012 Populatie critically ill 

Hawkins 2013 Systematic review quetiapine t/m dec 2012 

Hui 2016 Current opinion artikel zonder beschrijving uitgevoerde literatuursearch 

Jain 2017 Open label RCT olanzapine haldol, wegens afwezigheid placebogroep 

Kirino 2015 Overzichtsartikel zonder beschrijving systematische search apiripazol 

Kishi 2016 Systematische review tm nov 2014 antipsychotica 

Maneeton 2013 Opgenomen in Burry 

Neufeld 2016 Voldoet niet aan de PICO, includeerde ook IC patiënten 

Overschott 2010 Opgenomen in Yu 2018 

Rivière 2019  Voldoet niet aan de PICO, includeerde IC-patiënten 

Schrijver 2016 Systematische review haloperidol t/m April 2015 

Shen 2018 Systematische search t/m mei 2017 haloperidol profylaxe of behandeling 

Szymczak 2014 Systematische review t/m nov 2013 

Tagarakis 2012 RCT na hartchirurgie, deze patiënten werden op IC opgenomen en daarom geëxcludeerd  

Tampi 2015 Search t/m juni 2015 

Wang 2013 Review t/m nov 2012 

Wu 2018 Voldoet niet aan de PICO, includeerde IC-patiënten 
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Module 5 Organisatie van zorg 
 
Uitgangsvraag 
Hoe moet de organisatie van zorg rondom een delier georganiseerd worden? 
De uitgangsvraag omvat de volgende deelvragen: 
1. Hoe kan de herkenning en diagnostiek van het delier optimaal georganiseerd worden? 
2. Welke randvoorwaarden zijn nodig om de niet–medicamenteuze preventie en (niet-) 

medicamenteuze behandeling van een delier optimaal te organiseren? 
3. Welke maatregelen zijn nodig om de niet-medicamenteuze preventie en (niet-) 

medicamenteuze behandeling van een delier buiten de verpleegafdeling in het ziekenhuis 
optimaal te organiseren?  

4. Hoe kan de nabehandeling van een delier na ontslag uit het ziekenhuis (in het 
verpleeg)(t)huis of psychiatrisch ziekenhuis optimaal georganiseerd worden? 

 
Zoeken en selecteren 
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse verricht 
naar de volgende zoekvraag (vragen): 

Wat is de juiste zorg van een patient met een delier bij ontslag uit ziekenhuis? 
 
Zoeken en selecteren (Methode) 
In de databases Medline (via OVID) is met relevante zoektermen gezocht naar literatuur over 
management van patiënten met een delier; patiënten die ontslagen werden met een delier en naar 
follow-up artikelen na een doorgemaakt delier. De zoekverantwoording is weergegeven onder het 
tabblad Verantwoording. De literatuurzoekactie leverde 494 treffers op. Studies werden 
geselecteerd die een antwoord gaven op bovengenoemde deelvragen. Op basis van titel en 
abstract werden in eerste instantie 18 studies voorgeselecteerd. Na raadpleging van de volledige 
tekst, werden vervolgens 15 studies definitief geselecteerd en toegevoegd aan deze module.  
 
Werkwijze module organisatie van zorg 
In deze sectie wordt beschreven hoe de organisatie van zorg rondom een delier georganiseerd zou 
moeten worden, gebaseerd op de gezamenlijke expertise van de werkgroepleden en de resultaten 
uit het rapport ‘Ervaringen rondom een delier’ (Patiëntenfederatie, 2020). Voor het woord geriater 
kan in deze sectie ook de omschrijving ‘internist ouderengeneeskundige’ gelezen worden. Daar 
waar mogelijk is deze expertise aangevuld met literatuur.  
 
Onderzoek naar de organisatie van de zorg van een delier is er niet of nauwelijks. Soms kunnen 
adviezen over organisatie van de zorg van patiënten met een dementie of cognitive impairment (CI: 
delier, psychose, depressie en/of dementie) als voorbeeld dienen (Fogg , 2017).  
 
Volgens een review van 24 artikelen ervaren patiënten met dementie of CI of hun naasten de zorg 
in een ziekenhuis geregeld als stigmatiserend en in 17% van de gevallen ronduit als negatief, 
waarbij bijna 10% subjectief onvoldoende zorg heeft gekregen. Dit gold vooral voor eindstadia 
dementie. Ongeveer 60% van de patiënten met dementie werd niet met respect behandeld 
gedurende een ziekenhuisopname. (Fogg, 2017). In dit review kon geen uitspraak gedaan worden 
of deze cijfers voor delier anders waren. Deze data geven wel aan, dat aan de zorg voor een 
delirante patiënt speciale eisen gesteld moeten worden.  
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In het zorgpad Kwetsbare Ouderen (NVKG, 2018) worden in een speciale module handvatten 
geboden om het zorgproces rond de delirante patiënt te verbeteren of te optimaliseren. Het 
zorgpad volgt daarbij de route van de patiënt waarbij ingezet wordt op samenwerking, afstemming 
en overdracht tussen hulpverleners onderling, waarin de betrokkenheid van de patiënt of dienst 
naaste geborgd moet zijn.  
 
Herkenning en diagnostiek  
Deelvraag 1: Hoe kan de herkenning en diagnostiek van het delier optimaal georganiseerd worden? 
Delier basiszorg in het ziekenhuis 
Adequate herkenning en diagnostiek van een delier zijn belangrijke voorwaarden voor een 
adequate behandeling.  
 
Het alert zijn voor een delier en herkenning van het delier is een taak van het gehele behandelteam 
en is een onderdeel van de geboden basiszorg, vergelijkbaar met het meten van een bloeddruk, 
temperatuur en pols.  
 
Het herkennen van het delier en het erkennen van de noodzaak tot nadere diagnostiek is een taak 
van iedere arts, die hoofdbehandelaar is van potentieel delirante patiënten.  
 
Iedere organisatie, waar zich potentiële delirante patiënten bevinden, dient een lokaal delier 
protocol op te stellen. Dit is de verantwoordelijkheid van een vakgroep met specifieke expertise 
van het delier. In dit protocol dient onder meer te worden beschreven hoe de delier zorg continu 
gewaarborgd is, bijvoorbeeld door het instellen van een consultatief delier team.  
 
In deze sectie wordt beschreven hoe herkenning van een delier in een klinische setting 
geoptimaliseerd kan worden. 
 
Vaststellen van een verhoogd risico op delier bij nieuwe patiënten 
Met betrekking tot herkenning en diagnostiek van het (risico op) een delier dient een proactief 
beleid te worden gevolgd. Hiertoe dient bij alle patiënten ouder dan 70 jaar een initiële screening 
op risicofactoren voor een delier plaats te vinden binnen twee uur na opname. Voor een dergelijke 
screening is zowel de patiënt als de mantelzorger nodig. De mantelzorger kan de informatie van de 
patiënt via een heteroanamnese aanvullen over eventuele aanwezige pre-existente cognitieve en 
functionele risicofactoren. Op basis van het aantal en de ernst van de aanwezige risicofactoren, 
waaronder de mate van ziekte, hogere leeftijd, pre-existente cognitieve en functionele stoornissen 
en voorgeschiedenis van delier (zie module 2: 'risicofactoren') kan een hoog-risicogroep 
onderscheiden worden.  
 
Een eenvoudige methode om hoog-risico patiënten te identificeren, is gebaseerd op drie vragen 
(zie 'Basisset Kwaliteitsindicatoren Ziekenhuizen 2012' en VMS-zorg). Bij elke patiënt van 70 jaar of 
ouder dient bij opname of tijdens voorbereiding van een electieve opname de vraag te worden 
gesteld of er sprake is van 1) bestaande geheugenproblemen, 2) behoefte aan hulp bij de ADL-
zelfzorg, en 3) of er sprake was van een eerdere delier. Wanneer de patiënt op één of meer van 
deze vragen positief antwoordt, behoort hij/zij als risicopatiënt beschouwd te worden.  
 
Specifiek voor de oudere patiëntengroep worden momenteel nieuwe screeningsinstrumenten 
ontwikkeld om kwetsbaarheid te detecteren, zoals de APOP (APOP-screeningsprogramma 2018) 
voor patiënten op de Spoed Eisende Hulp. Deze kwetsbaarheidsscreeningsinstrumenten kunnen 
niet het specifiek screenen op delier vervangen. 
 
Gedurende de eerste drie dagen na opname of de eerste drie dagen na een operatie dient bij deze 
hoog risicogroep eenmaal per dagdeel een systematische screening op delier plaats te vinden. 
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Hierbij wordt een screeningsinstrument, zoals de DOSS, door de verantwoordelijke 
verpleegkundigen gebruikt. Het doel hiervan is een incident danwel prevalent delier zo vroeg 
mogelijk te diagnosticeren danwel kwantificeren. Zonder het gebruik van een dergelijke schaal, 
blijken verpleegkundigen in de helft van de gevallen een delier te missen (Voyer, 2012).  
 
Voor patiënten boven de 70 jaar die electief geopereerd worden geldt dat het inschatten van het 
op risico op een delier een vast onderdeel dient te zijn van het preoperatief assessment, conform 
de richtlijn het preoperatieve traject (NVA en NVvH, 2010). In iedere organisatie waar patiënten 
met een risico op een delier geopereerd worden, dienen lokale afspraken gemaakt te worden die 
vastgelegd zijn in het lokale delier protocol. Hierin is beschreven wie preoperatieve delier screening 
initieert, uitvoert en eventueel preventieve maatregelen neemt.  
 
Vaststellen van een delier 
Het vaststellen van de diagnose delier zal in de praktijk vaak getrapt plaatsvinden. Bij het 
vermoeden op delier symptomen, of een score op het delier screeningsinstrument boven de 
afkapwaarde(bijvoorbeeld DOSS-score groter of gelijk aan 3), zal de verpleegkundige, volgens het 
lokale protocol, de hoofdbehandelaar waarschuwen. Ook andere teamleden dan de 
verpleegkundige kunnen hieraan bijdragen (zie module 2: ' meetinstrumenten').  
  
Diagnostiek door hoofdbehandelaar 
De hoofdbehandelaar stelt de diagnose delier op basis van de criteria van de DSM 5. Hierop zijn 
enkele uitzonderingen: indien de hoofdbehandelaar relatief weinig ervaring heeft met delier 
diagnostiek en behandeling, danwel zichzelf te weinig competent hiertoe voelt, dan acht de 
werkgroep het verstandig een medisch specialist met specifieke expertise van een delier in te 
schakelen, zoals een geriater, psychiater of neuroloog (Zorgpad kwetsbare ouderen over de keten 
en in het ziekenhuis, 2018) of het zogenaamde delier team. Dat geldt ook als de diagnose delier 
complex is door bijvoorbeeld het onderliggende lijden, zoals bij Lewy body dementie, niet-
aangeboren hersenletsel of epilepsie. 
 
Delier basiszorg in het verpleeghuis 
Vrijwel alle bewoners in het verpleeghuis hebben een verhoogd risico op delier. De a-priorikans op 
een positieve screeningstest is derhalve dusdanig groot, dat het zinvoller is direct in te zetten op 
diagnostiek. 
 
Bij bewoners met psychogeriatrische problematiek kan daarnaast de diagnose delier lastig zijn, met 
name bij reeds bestaande gedragsproblemen bij dementie. Symptomen als aandachtsstoornis, 
wisselend beloop, denkstoornis, korte termijn geheugen stoornis kunnen zowel bij diagnose delier 
als die van een bepaald type dementie passen. 
 
Het hierboven genoemde proactieve beleid ten aanzien van delier screening in het ziekenhuis 
wordt in het verpleeghuis vertaald naar een proactief beleid bij een acute verandering in gedrag. 
Als deze verandering optreedt, dan dient eerst een mogelijk delier uit gesloten te worden (zie ook 
richtlijn Probleemgedrag Verenso, 2018). Bij het stellen van de diagnose is de heteroanamnese van 
de verzorging onmisbaar. Is een patiënt nog niet zolang opgenomen in een verpleeghuis, dan dient 
familie bevraagd te worden. Familieleden geven aan dat wanneer zorg voor het delier thuis of in het 
verpleeghuis plaatsvond en heteroanamnese gewenst was, dit in 19% niet gebeurde 
(Patiëntenfederatie Nederland 2020). Aangezien delier zo frequent voorkomt in het verpleeghuis 
stelt deze richtlijn dat iedere specialist ouderen geneeskundige expert is in delier diagnostiek in het 
verpleeghuis, ook bij complexe situaties. 
 
Helaas ervoeren mantelzorgers dat zorgmedewerkers in het verpleeghuis te weinig kennis hadden 
over het omgaan van een bewoner met een delier (Patiëntenfederatie Nederland, 2020). 
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Aanbevelingen 

Herkenning van het delier is een taak van het gehele behandelteam. Ieder lid van het 
behandelteam dient zich bewust te zijn van de mogelijkheid tot het optreden van een delier.  

 

Screen in het ziekenhuis op een delier als een onderdeel van de geboden basiszorg, 
vergelijkbaar met het meten van een bloeddruk, temperatuur en pols.  

 

Screen een patiënt bij aanwijzingen van symptomen van een delier met een delier 
screeninginstrument, bijvoorbeeld de DOSS om aard en ernst van de symptomen te 
kwalificeren en kwantificeren. Dit dient gedaan te worden door een lid van het 
behandelteam, veelal de verpleegkundige. 

 

Stel een lokaal delier protocol op, zowel in het ziekenhuis als in een instelling, waar zich 
potentiële delirante patiënten bevinden, onder verantwoordelijkheid van een vakgroep met 
specifieke expertise van het delier. 

 

Screen iedere patiënt ouder dan 70 jaar op een delier, binnen twee uur na opname in het 
ziekenhuis, of tijdens de voorbereiding van een electieve opname.  

 

Diagnosticeren én behandelen is in eerste aanvang de taak van de hoofdbehandelaar.  
 

Schakel bij twijfel laagdrempelig een medisch specialist in met specifieke expertise van een 
delier, zoals een geriater, psychiater of neuroloog of het zogenaamde ‘delier team’.  

 
Intramurale preventie en behandeling  
Deelvraag 2: Welke randvoorwaarden zijn nodig om de (niet-)medicamenteuze preventie en (niet-
)medicamenteuze behandeling van een delier optimaal te organiseren?  
Delier basispreventie in het ziekenhuis 
Een review artikel die zeven interventiestudies beoordeelde met in totaal 1950 patiënten, laat zien 
dat preventieve niet-medicamenteuze multi-componenten maatregelen de incidentie van delier tot 
30% verlaagt (Siddiqi, 2016), zowel op chirurgische als niet-chirurgische afdelingen. Het effect van 
deze interventies bij patiënten met dementie is minder zeker.  
 
Het ziekenhuis moet zo ingericht zijn dat de aspecten benoemd in de module ‘Niet 
medicamenteuze interventies ter preventie en behandeling’ uitgevoerd kunnen worden. Omdat 
een delier veelal bij ouderen voorkomt, dient de ziekenhuisomgeving van de oudere patiënt zo 
ingericht te worden dat deze rekening houdt met de beperkingen die de ouderdom met zich 
meebrengt. Hiervoor dienen aanpassingen gemaakt te worden in de fysieke omgeving, waarin de 
patiënt zich bevindt, in de opleiding van het personeel en de sfeer van het ziekenhuis. In deze sectie 
zal niet verder ingegaan worden op deze algemeen geriatrische aspecten, welke ook terug te 
vinden zijn in de omschrijving van de “senior friendly hospitals” (http://seniorfriendlyhospitals.ca/). 
Wel zal kort worden ingegaan op andere patiëntvriendelijke ondersteuning, zoals de inzet van 
familie, mantelzorgers en vrijwilligers. 
 
Inzet van familie, mantelzorgers en vrijwilligers 
In Nederland is zeer beperkte ervaring met de inzet van familie en getrainde vrijwilligers in de 
preventie van een delier. Rooming-in bij de behandeling van een delier is steeds meer ingeburgerd, 
echter slechts in 42% van de gevallen konden familieleden overnachten bij een patiënt wanneer 
deze in het ziekenhuis werd opgenomen (Patiëntenfederatie Nederland, 2020). Patiënten met een 
delier wensen ook tijdens een ziekenhuisopname hun familie in de buurt (Instenes, 2019). De inzet 

http://seniorfriendlyhospitals.ca/
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van familie blijkt de verwerking van het delier te verbeteren (Black, 2011). Sommige patiënten 
ervaarden juist ook veel hulp van professionals (Instenes 2019). 
 
Vrijwilligers kunnen worden ingezet als aanvulling en vervanging van mantelzorgers om onder 
andere door rooming-in één-op-één met een delirante patiënt, oriëntatie en begeleiding te bieden. 
In de USA is vanaf 1993 hier ervaring mee opgedaan in het kader van het Hospital Elderly Life 
Program. Een review van 14 interventie studies liet zien dat het HELP programma de kans op een 
delier reduceerde (odds ratio 0,47 (0,37 tot 0,59) (Hshieh, 2018) met een afname van de opname 
duur met twee dagen (van gemiddeld 7,4 naar 5,2 dagen (Zaubler, 2013)). Ook zeven jaar na de 
implementatie blijkt het programma effectief. Bij voldoende hoeveelheid beschikbare vrijwilligers, 
was er een verkorting van de gemiddelde ligduur van de patiënt en een kostenreductie per 
deelnemende patiënt van ongeveer $1000,- (Rubin 2011) tot $1400,- (Zaubler, 2013).  
 
Delier basisbehandeling in het ziekenhuis 
De behandeling van een delier is basiszorg uitgevoerd door het gehele behandelteam. Dit geldt 
voor het gehele ziekenhuis en niet alleen daar waar een delier vaak voorkomt. Nog altijd ervaren 
mantelzorgers dat op een gewone verpleegafdeling medewerkers niet weten hoe ze met een patiënt 
met een delier om moeten gaan (Patiëntenfederatie Nederland, 2020). De gestarte behandeling 
voor een delier dient door de behandelaar dagelijks beoordeeld te worden op het effect, bestaande 
uit verbetering en normalisatie van het bewustzijn en de nachtrust; afname van de motorische 
onrust en herstel van de oriëntatie. 
 
In principe wordt een delier behandeld op de afdeling waar het delier is ontstaan. De behandeling 
van een delier vraagt om een omgeving waarin aandacht is voor herstel op somatisch, psychisch, 
functioneel en sociaal gebied. Deze behandeling dient door zoveel mogelijk dezelfde 
zorgprofessionals uitgevoerd te worden (Patiëntenfederatie Nederland, 2020). Kern van de 
behandeling is het behandelen van mogelijke onderliggende oorzaken voor een delier; het 
optimaliseren van de oriëntatie van de patiënt (en zijn naasten) middels doelmatige communicatie; 
en zorg dragen voor een veilige zorgomgeving (Young, 2010). Voor de behandeling van een delier 
kan de behandelend arts terugvallen op een door het ziekenhuis en stafconvent geaccordeerd 
lokaal delier protocol. De niet-medicamenteuze maatregelen worden veelal door de 
verpleegkundige opgesteld en uitgevoerd omdat zij het meest intensieve contact met de patiënt 
heeft. In de praktijk hebben sommige verpleegkundigen ondersteuning nodig van een consultatief 
verpleegkundige, met expertise delier, voor het opstellen en uitvoeren van deze niet-
medicamenteuze maatregelen. 
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Het lokale delierprotocol dient na iedere richtlijn update te worden herzien. De inhoud van dit 
protocol dient te bestaan uit de volgende onderdelen: 

• een overzicht van preventieve maatregelen ter voorkoming delier;  

• een screeningsinstrument voor delier met instructies en uitleg; 

• diagnostisch instrument voor delier met instructies en uitleg;  

• een verpleegkundig zorgplan delier (met daarin onder andere een overzicht van niet-
medicamenteuze secundaire maatregelen om een delier te behandelen);  

• instructie of en wanneer medicamenteuze interventie ingezet kan worden met een 
doseringsschema;  

• een advies voor welke patiënten consultatie wordt aanbevolen;  

• een schema welk specialisme wanneer benaderd moet worden als specifieke expertise voor 
de delier zorg nodig is;  

• en gegevens hoe een consultatief verpleegkundige in consult gevraagd kan worden. 
Evaluatie van de implementatie van de vorige richtlijn ‘delier’ leert dat slechts in 28% van de 
protocollen, die in de Nederlandse ziekenhuizen gebruikt worden, de nieuwe richtlijn 
geïmplementeerd was drie jaar na het verschijnen (Kentin, 2016). 
 
Complexe delier behandeling in het ziekenhuis 
Een delier kan om verschillende redenen als complex worden aangemerk:  

• bij bepaalde comorbiditeit kan het gebruik van haloperidol gecontra-indiceerd zijn: 
(bijvoorbeeld bij hypokinetisch rigide syndroom en Lewy body dementie);  

• comedicatie kan het delier uitlokken of versterken (zie module risicofactoren);  

• het probleemgedrag behorende bij het delier is op een afdeling niet hanteerbaar  

• of kan resulteren in onderbehandeling van de patiënt zelf of gevaar voor zijn omgeving;  

• en het delier reageert onvoldoende op de ingestelde medicatie of persisteert langer dan één 
week.  

Bij een complex delier is consultatie van een medisch specialist met expertise delier vaak 
noodzakelijk.  
 
Medisch specialist of consultatief verpleegkundige met specifieke expertise 
Deze richtlijn raadt aan een medisch specialist en consultatief verpleegkundige, verpleegkundig 
specialist met specifieke expertise (in sommige ziekenhuizen delier-team genoemd) in consult of 
medebehandeling te vragen wanneer het gaat om de meer complexe situaties: 

• zoals twijfel over diagnose delier; 

• onduidelijke bijdragende factoren; 

• fysieke en verbale agitatie; en  

• bij een ernstig of persisterend delier (langer dan één week durend).  
Afhankelijk van de voorgeschiedenis en actuele situatie kunnen deze twee disciplines specifiek 
ingevuld worden door dan wel neuroloog (bij schedel trauma of hypokinetisch rigide syndroom) 
geriater (bij onbekende oorzaak van het delier of multimorbiditeit of polyfarmacie) of psychiater 
(bij jonge patiënten, verslavings- of persoonlijkheidsproblematiek of schizofrenie) (zie 
stroomschema). Het is belangrijk dat er lokaal tussen deze drie disciplines afspraken worden 
vastgelegd over samenwerking rond de behandeling van delirante patiënten. 
 
Inzet van een multidisciplinair team blijkt bij opgenomen patiënten minder delier episodes met zich 
mee te brengen en te leiden tot een beter cognitief functioneren van de patiënt bij ontslag 
(Deschodt, 2012).  
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Overplaatsing 
Bij een zeer ernstig delier, waarbij ook forse agitatie of bewegingsdrang kan optreden met 
onverantwoord wegloopgedrag tot gevolg en waarbij de zorg voor de patiënt zelf of van anderen in 
gevaar komt, kan een kortdurende overname op een Geriatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis 
(GAAZ) GAAZ, overwogen worden (Ahmed, 2010).  
 
Een alternatieve overweging bij niet anders afwendbaar gevaar ten gevolge van de 
gedragsproblematiek is plaatsing in een afdeling met gecombineerde psychiatrische en somatische 
expertise. Verschillende opties zijn daarbij denkbaar afhankelijk van lokale voorzieningen en 
ontwikkelingen. Daarbij kan gedacht worden aan een Psychiatrische Afdeling van een Algemeen 
Ziekenhuis (PAAZ), of een zogenaamde Medisch Psychiatrische Unit (MPU), multidisciplinair 
georganiseerde afdelingen waar somatisch specialisten en psychiaters gezamenlijk patiënten 
behandelen (George, 2011) of zelfs een IC opname.  
 
Hierbij dient aangetekend te worden dat plaatsing in een psychiatrische afdeling ook een overgang 
van wettelijk kader kan inhouden. Daar waar middelen en maatregelen in het algemeen ziekenhuis 
meestal onder de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) vallen, vallen deze in 
een psychiatrische afdeling soms onder de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WVGGZ). 
In specifieke gevallen wanneer de patiënt al behandeld wordt onder de wet zorg en dwang of onder 
een lopende maatregel vanuit de wet Bijzonder Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) 
kan het juridisch kader om specifieke registraties of maatregelen vragen.  
 
Voorbeeld van een stroomschema, zoals dat in een lokaal protocol gebruikt kan worden.  
 
Delier behandeling in het verpleeghuis 
In ieder verpleeghuis moet de basisbehandeling voor een delier geboden kunnen worden en bestaat 
een noodzaak tot het hierboven beschreven lokaal delier protocol. Dit protocol dient op een aantal 
punten aangepast te worden:  

• Er is geen kwalitatief goede literatuur over medicamenteuze interventies voor het 
behandelen van patiënten met een delier in de langdurige zorg 

• Bewoners in een verpleeghuis hebben zelden één aandoening. Een onderscheid maken 
tussen basisdelier behandeling en complexe delierbehandeling is daarom in het 
verpleeghuis weinig zinvol; 

• Frequent is de gezondheidstoestand van een bewoner zo kwetsbaar dat behandeling van 
de onderliggende oorzaak niet altijd meer mogelijk is (bijvoorbeeld bij eindstadium hart-
/longziekten en nierfunctiestoornissen). Dan kan sprake zijn van een persisterend en zelfs 
chronisch delier. 

De (niet)-medicamenteuze behandeling van het delier is vergelijkbaar met die in het ziekenhuis, 
evenals de eventuele medicamenteuze behandeling. Waarbij per setting gekeken moet worden wat 
er aan maatregelen haalbaar is.  
Wanneer door het delier de patiënt een gevaar voor zichzelf is of voor anderen kan er mogelijk sprake 
zijn van noodzaak tot inzetten van Onvrijwillige zorg volgens de Wet Zorg en Dwang (WZD = na 01-
01-2020 de vervangende wet van de BOPZ binnen de WZL PG en VG sector). Daarvoor bepaalt de 
WZD waaraan voldaan moet worden door de zorgverantwoordelijke alvorens de onvrijwillige zorg 
toegepast mag worden. 
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Aanbevelingen 

Richt de ziekenhuisomgeving van de oudere patiënt zo in dat deze rekening houdt met de 
mogelijke beperkingen die de ouderdom met zich meebrengt, dit mede om een delier te 
voorkomen.  

 

Elke behandelend arts wordt geacht een delier te kunnen behandelen in ieder ziekenhuis of 
instelling. 

 

Behandel een delier op dezelfde afdeling als waar het delier is ontstaan.  
 

Behandel een delier als onderdeel van basiszorg.  
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Het herkennen, het diagnosticeren en het behandelen van een delier (delier zorg) dient 24 
uur per dag en zeven dagen per week beschikbaar te zijn.  

 

Vraag een medisch specialist en consultatief verpleegkundige met specifieke expertise (in 
sommige ziekenhuizen delier-team genoemd) in consult of medebehandeling bij complexe 
delier behandeling. 

 

Van complexe delier behandeling is sprake bij één of meer van de volgende punten: 
• het gelijktijdig optreden van een delier met bepaalde comorbiditeit; 
• het gebruik van comedicatie; 
• het optreden van probleemgedrag; 
•  het uitblijven van respons op de ingestelde therapie, langer dan één week.  

 

Afhankelijk van de voorgeschiedenis en actuele situatie kan specifieke expertise ingevuld 
worden door dan wel geriater of psychiater, eventueel aangevuld met een neuroloog.  

 

Leg in een ziekenhuis afspraken over samenwerking rond de behandeling van delier 
patiënten tussen de disciplines geriatrie, psychiatrie en neurologie vast in een lokaal 
protocol. 

 

Elk ziekenhuis of instelling dient een delier protocol beschikbaar te hebben. 
 
Delierzorg buiten de verpleegafdeling in het ziekenhuis 
Deelvraag 3: Welke maatregelen zijn nodig om de niet-medicamenteuze preventie en  
(niet-)medicamenteuze behandeling van een delier buiten de verpleegafdeling in het ziekenhuis 
optimaal te organiseren?  
Verblijf in een verpleeghuis en opname in het ziekenhuis vanuit een verpleeghuis 
Multidisciplinair geïntrigeerde zorg resulteerde in een verpleeghuis in een betere kwaliteit van zorg 
dan standaard zorg, waaronder een reductie van het aantal opgetreden delieren (28,2% versus 
56,3% (p = 0,06) (Boorsma, 2011). 
 
Als de medische situatie maakt dat opname in het ziekenhuis nodig is, dan is het van belang om op 
dat moment al stil te staan bij te nemen maatregelen ter preventie van delier in het ziekenhuis en 
de mantelzorger hierover in te lichten. Belangrijkeis, nog in het verpleeghuis, voorlichting te geven 
over een potentieel delier. Bespreek hierbij ook de ondersteuning die familie en vrienden kunnen 
bieden tijdens de toekomstige ziekenhuisopname (rooming-in). 
 
Een tweede aandachtspunt is het toepassen van een checklist voor adequate overdracht van de 
verpleeghuisbewoner naar het ziekenhuis. Onderdelen van de checklist zijn: 

• medische voorgeschiedenis inclusief informatie over huidig cognitief functioneren; 

• toelichting op de medicatielijst, met name medicatie met delier bevorderende 
eigenschappen, de indicatie voor pijnmedicatie en psychofarmaca; relevante informatie over 
preventie en behandeling van delier in het verleden, gedurende de huidige ziekteperiode en 
eventueel genomen kortdurende behandeling van een delier ten tijde van transport naar het 
ziekenhuis; 

• relevante lab waarden, contra-indicaties en allergieën; 

• recente meting van bloeddruk, pols, temperatuur, gewicht en indien van toepassing 
bloedglucose;  

• relevante informatie over waak-/slaappatroon, intake, uitscheidingspatroon, hulp bij ADL en 
mobiliteit, gewoonten en mate waarin de verpleeghuisbewoner zelf regie kan voeren; 

• indicatie voor en toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen op de verpleegafdeling; 



128 
Conceptrichtlijn Modulaire herziening Delier bij volwassenen 
Commentaarfase februari 2020 

• meegeven van hulpmiddelen voor verminderd gehoor/visus/mobiliteit; 

• meegeven van attributen die de verpleeghuisbewoner een vertrouwd gevoel geven (knuffel, 
foto et cetera); 

• aanbeveling ten aanzien van meest passende ziekenhuisomgeving (wel/ niet 
eenpersoonskamer); 

• verstrekken van folder delier aan de verpleeghuisbewoner / wettelijk vertegenwoordiger. 
 
Opname vanuit huis  
In de thuissituatie is de huisarts de behandelend arts. Voor deze patiënten zal de huisarts handelen 
conform de NHG Richtlijn delier (2004). Bovengenoemde paragraaf bevat aanvullingen op deze 
richtlijn.  
 
Delierzorg rondom noodzakelijk onderzoek, zoals röntgen onderzoek, endoscopieën et cetera 
gedurende verblijf in ziekenhuis en overplaatsingen binnen het ziekenhuis 
Door verplaatsingen kan de ernst van het delier kan toenemen, door het verlies van een bekende 
omgeving. Dergelijke verplaatsingen dienen gepaard te gaan met een goede overdracht.  
 
Preventieve niet-medicamenteuze maatregelen moeten worden genomen, zoals het optimaliseren 
van sensore informatie door middel van brillen, gehoorapparaten en dergelijke (zie module niet-
medicamenteuze interventies). Tevens dient deze patiënt niet alleen gelaten te worden na de 
verplaatsing. Een delirante patiënt dient begeleid te worden door een hulpverlener met ervaring 
met omgang met delirante patiënten.  
 
Tijdens een verplaatsing zijn medicamenteuze maatregelen voor de behandeling van een delier op 
voorhand zelden nodig, tenzij de patiënt vóór de verplaatsing al forse agitatie vertoonde. Deze 
richtlijn stelt dat de behandelaar zelf verantwoordelijk is voor deze behandeling en niet diegene die 
het bovengenoemd onderzoek uitvoert. 
 
Bij terugkeer van zowel de patiënt met een verhoogd risico als de delirante patiënt dient het 
behandelteam alert te zijn op symptomen van een delier en een screeningsinstrument, 
bijvoorbeeld DOSS te gebruiken.  
 
Overplaatsingen 
Bij overplaatsingen van een patiënt met een hoog risico op een delier dient het lokale zorgplan 
delier de dag na overplaatsing uitgevoerd te worden. Deze richtlijn stelt dat zodra de patiënt is 
overgedragen aan de nieuwe behandelaar, deze ook verantwoordelijk is voor de delierbehandeling. 
 
Specifieke locaties in een ziekenhuis 
In het ziekenhuis zijn specifieke locaties te herkennen, die afwijken van 
standaardverpleegafdelingen voor wat betreft hoofdbehandelaarschap (Spoed Eisende Hulp, 
Psychiatrie), ligduur (Verkoeverkamer).  
 
Spoed Eisende Hulp (SEH) 
De verblijfsduur op een SEH voor opname in een algemeen ziekenhuis blijkt een onafhankelijke 
voorspeller voor de prognose van een delirante patiënt (Bo, 2016). Als in de thuissituatie niet 
duidelijk is wat het onderliggend lijden is, kan de delirante patiënt doorverwezen worden naar 
iedere SEH voor nader onderzoek. Ondanks het feit dat op de SEH frequent patiënten worden 
opgevangen met cognitieve problemen, is de kennis hierover beperkt (Parke, 2011). Het is vaak 
voor de behandelend artsen niet duidelijk of een patiënt premorbide cognitieve stoornissen heeft. 
Een studie liet zien dat van de 202 patiënten op een SEH er 134 (46,6%) dementie bleken te 
hebben, hetgeen slechts bij 18 (13,4%) vanuit het dossier bekend was (Han 2011). De medische 
verantwoordelijkheid ten aanzien van patiënten verblijvend op de SEH is niet altijd duidelijk. Daarbij 
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is de SEH zo ingericht op acuut somatische aandoeningen, dat delirante patiënten niet altijd de 
aandacht krijgen die ze verdienen, zeker als er sprake is van apathische delirante symptomen. Bij 
patiënten die een hoog risico lopen op de ontwikkeling van een delier (zie module 2) dient op de 
SEH een screeningsinstrument naar delier (bijvoorbeeld de DOSS) te worden afgenomen door de 
verpleegkundige. Afhankelijk van de lokale afspraken op de SEH, dient de arts waarbij de patiënt is 
aangeboden, de diagnose delier te overwegen en verder te handelen volgens het flowschema 
hierboven. Hierbij wordt opgemerkt dat zeker op een SEH een delier vaak gecompliceerd is bij 
bijvoorbeeld een acuut schedeltrauma en verslavingsproblematiek. De overplaatsing van de SEH 
naar een verblijfsafdeling dient conform boven geschreven adviezen te gebeuren. Deze richtlijn 
stelt dat bij het overdragen van de checklist aan de verpleging van de verpleegafdeling de SEH arts 
niet meer verantwoordelijk is voor de delierbehandeling, maar de arts, waarvan de patiënt in het 
ziekenhuis wordt opgenomen. Een patiënt met een delier, vanuit de SEH overgenomen op een 
verpleegafdeling blijkt langer dan een niet delirante patiënt in het ziekenhuis te verblijven (Han, 
2011). Aandacht voor het delier vanaf het begin van de opname kan mogelijk voor interventies 
zorgen die de prognose verbeteren. Bij ontslag vanuit de SEH naar huis dient bij de aanwezigheid 
van deliersymptomen of bij behandeling van een delier, de huisarts op de hoogte gebracht te 
worden (zie verder).  
 
Verkoeverkamer 
In de direct postoperatieve fase is de anesthesioloog de verantwoordelijke specialist gedurende de 
tijd dat de patiënt in de postoperatieve zorgeenheid (verkoeverkamer) verblijft. De anesthesioloog 
is tevens verantwoordelijk voor het ontslag van de patiënt uit de verkoeverkamer en hij ziet erop 
toe dat van tevoren overeengekomen ontslagcriteria worden gehanteerd. Hij houdt daarbij 
rekening met het hem bekende zorgniveau op de verpleegafdeling. Op de verpleegafdeling is de 
desbetreffende hoofdbehandelaar verantwoordelijk voor de zorg (Hoopen ten, 2005). 
 
Bij patiënten, verblijvend op de verkoeverkamer, is adequate sensorische informatie van belang. 
Hulpmiddelen, zoals bril en gehoorapparaten dienen in de verkoeverkamer aanwezig te zijn en 
moeten op en ingedaan worden bij de patiënt. Hereniging met mantelzorger dient zo snel mogelijk 
te gebeuren, mogelijk al op de verkoeverkamer. Bij de patiënt op een verkoeverkamer is een DOSS 
onbetrouwbaar. Alleen agitatie zal de diagnose delier doen vermoeden. Als de anesthesioloog 
besluit om vanwege deze agitatie de patiënt medicatie te geven, dient dosering en frequentie op de 
transfer checklist genoteerd te worden.  
 
Intensive Care(IC) - Coronair Care Unit (CCU) 
Op de IC en CCU zijn respectievelijk de intensivist en de cardioloog de verantwoordelijke specialist. 
Voor de delier behandeling op de IC wordt verwezen naar de richtlijn delier op de IC. Voor de delier 
behandeling op de CCU is de richtlijn bepalend, die nu voor u ligt. Voor screening, behandeling en 
transfer van patiënten van en naar de IC en CCU gelden de hier beschreven maatregelen.  
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Aanbevelingen 

Start mogelijke preventieve maatregelen tegen een delier al op in het verpleeghuis, voordat 
de patiënt in het ziekenhuis wordt opgenomen.  

 

Neem preventieve maatregelen bij iedere patiënt die hoog-risico loopt op de ontwikkeling 
van een delier en die voor onderzoek verplaatst wordt in het ziekenhuis.  

 

Beoordeel het risico op een delier voorafgaand aan onderzoek. 
 

Laat de patiënt begeleiden door een deskundige. 
 

Wees extra alert op deliersymptomen na terugkeer van het onderzoek.  
 

Neem preventieve maatregelen bij iedere patiënt die een hoog risico op een delier loopt die 
overgeplaatst wordt binnen het ziekenhuis.  

 

Handel conform het zorgplan delier uit het lokale delier protocol.  
 
Herstel van delier na ontslag uit het ziekenhuis 
Deelvraag 4: Hoe kan de nabehandeling van een delier na ontslag uit het ziekenhuis (in het 
verpleeg)(t)huis of psychiatrisch ziekenhuis optimaal georganiseerd worden? 
Nabehandeling 
Het begrip nabehandeling suggereert dat het einde van een delier en de start van de 
nabehandeling goed te definiëren is. Dit is echter niet zo. Een overzicht artikel van 65 artikelen laat 
zien dat er geen overeenstemming bestaat wanneer een delier verbleekt is (Adamis, 2015). 
 
Het doormaken van een delier is een stressvolle gebeurtenis, zowel voor de patiënt als zijn naasten. 
Daarom is aandacht voor nazorg belangrijk. Nazorg voor de delirante patiënt zelf of mantelzorger 
aanbieden is echter geen routine. Respectievelijk 31% en 38% van de delirante patiënten en 
mantelzorgers gevent aan deze nazorg gemist te hebben (Patiëntenfederatie Nederland, 2020). Na 
het verdwijnen van de delirante symptomen en het opklaren van de lichamelijke toestand is het 
van belang de hele delierperiode rustig door te nemen met patiënt en mantelzorger door 
behandelend arts of toegewezen verpleegkundige. Wanneer dit moment precies daar is, is moeilijk 
aan te geven. Een dergelijk nazorggesprek lijkt het beste te geschieden bij totaal herstel van 
cognitieve functies (Adamis, 2015). Dit herstel hangt niet alleen af van de ernst van delier 
symptomen. Zo zijn er aanwijzingen dat het subsyndromaal delier geregeld langzamer herstelt dan 
een delier zelf (Lam, 2014). 
 
Door aandacht aan de delier symptomen te schenken is het voor de mantelzorger mogelijk om een 
volgende keer deze symptomen (vroeg) te herkennen. Adviseer om bij dergelijke symptomen in de 
toekomst contact met de huisarts op te nemen. Het is van belang om het doormaken van een 
delier, voor een eventuele toekomstige ziekenhuisopname, te vermelden in de ontslagbrief en het 
elektronisch patiënten dossier (EPD). Deze richtlijn bepleit het doormaken van een eerder delier 
een standaardplaats te geven in het EPD, analoog aan eerdere transfusie reacties of antibiotica 
overgevoeligheid.  
 
Ontslag naar huis 
Een voortgezette delier behandeling (zowel medicamenteus als niet-medicamenteus) na ontslag uit 
het ziekenhuis is soms in de thuissituatie evenals in het verpleeghuis (ook als Geriatrische 
Revalidatie Zorg (Miu, 2016)) noodzakelijk, soms tot 6 maanden na ontslag (Cole, 2009; Kiely, 
2009). Het streven is echter om medicatie gestart voor een delier, zo snel mogelijk te verminderen 
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dan wel te staken. Antipsychotica dienen zo kort mogelijk gebruikt te worden. Als er nog wel 
antipsychotica worden gebruikt na ontslag uit het ziekenhuis, dienen deze op geleide van de 
deliersymptomen te worden verminderd en gestaakt. Onderzoek laat echter zien dat antipsychotica 
gestart op een IC en die door werden gedoseerd na ontslag van de IC in meerderheid (64%) ten 
onrechte werden door gebruikt, vaak ook na ontslag uit het ziekenhuis (Flurie, 2015). Patiënten met 
een heupfractuur die werden ontslagen naar een verpleeghuis ter revalidatie en die geen delier 
symptomen meer hadden, bleken in 5% nog antipsychotica te gebruiken (Jung, 2013). Patiënten 
met premorbide cognitieve problemen, met psychofarmaca gebruik, metabole ontregeling, acute 
infectie en op hogere leeftijd hadden meer kans op een aanhoudend delier (Miu, 2016). 
 
De drie vuistregels voor de behandeling van een delier gelden ook voor de 
(verpleeghuis(t)huissituatie of psychiatrisch ziekenhuis:  

• het behandelen van mogelijke onderliggende oorzaken voor een delier;  

• optimaliseren van zowel communicatie met de patiënt (en diens naasten) als diens 
oriëntatie;  

• en zorg dragen voor een veilige zorgomgeving (Young, 2010).  
Mits voldaan aan deze vuistregels is verdere zorg voor een patiënt met een delier buiten het 
ziekenhuis mogelijk, zolang de veiligheid van de patiënt en diens omgeving niet in het geding is 
(NHG, 2004). In een verpleeghuis en psychiatrisch ziekenhuis is, door de aanwezigheid van 24 uurs 
zorg, deze voorwaarde eenvoudiger in te vullen. De prognose van een delirante patiënt bij ontslag 
uit een ziekenhuis is minder goed dan bij een niet-delirante patiënt (Marcantonio, 2000; Sands, 
2003; Jones, 2010), met een grotere kans op een heropname binnen 30 dagen (Marcantonio 2005). 
Bij gedeeltelijk of geheel aanwezig blijvende CAM symptomen voor een delier bij ontslag uit het 
ziekenhuis, blijkt een patiënt drie maanden later een slechtere prognose te hebben voor totaal 
herstel (HR ratio 1.72) (Cole, 2016). De relatie tussen de aanwezigheid van delier symptomen bij 
ontslag en slechte prognose bleek sterker bij patiënten zonder dementie. Deze slechtere prognose 
bleekt gerelateerd aan de ernst van het onderliggend lijden (Kat, 2011), zodat de prognose van het 
onderliggend lijden meer dan de aanwezigheid van het delier bepalend is of iemand opgenomen 
dient te blijven.  
 
Patiënten met dementie of Cognitive Impairment (CI, waaronder delirante patiënten) hebben een 
langere opnameduur om de noodzakelijke zorg te organiseren. Desalniettemin wordt er door 
mantelzorgers van patiënten met dementie of CI veelvuldig geklaagd over een onveilig ontslag met 
slechte planning (Fogg, 2017).  
 
In een studie naar het cognitief functioneren na een delier bleek van de 82 patiënten met een 
delier na drie maanden nog 6% een persisterend delier te hebben; 17 % ’mild cognitive imairment’ 
(MCI) en 57% een dementie. 38% van hen had een niet gediagnostiseerde geheugenstoornis vóór 
het delier (Jackson, 2016). Voor patiënten die een delier in het ziekenhuis hebben doorgemaakt en 
ontslagen worden, dient dus een zorgplan te worden opgesteld in lijn met het Kwaliteitskader 
Spoedzorgketen Zorginstituut Nederland (2019).  
 
Bij ontslag uit het ziekenhuis neemt de zorgverlener in het ziekenhuis de dag vóór ontslag contact 
op met de huisarts, wijkverpleegkundige of eventuele specialist ouderengeneeskundige (SO) voor 
overdracht conform bovengenoemd zorgplan. In dit zorgplan is aandacht voor: 

• het eventueel voortzetten van de somatische behandeling;  

• een veilige zorgomgeving na ontslag; extra informatie over het beloop delier met aandacht 
voor delier symptomen en cognitieve status ten tijde van ontslag; 

• Het bevat ook beleid ten aanzien van vervolg van deliersymptomen; omdat delirante 
patiënten zes maanden na ontslag een grotere kans op dementie hebben (Krogseth, 2011); 

• een beoordeling van de cognitieve status drie maanden na ontslag (Bryson, 2011); en 
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• advies voor maatregelen ter preventie van een delier in de toekomst.  
De inhoud van dit zorgplan vraagt om afstemming tussen patiënt/mantelzorger met professionals 
van de afdeling waar de patiënt tijdens de ziekenhuisopname heeft gelegen, met de behandelaar 
van het delier, met de huisarts/SO-er)/psychiater (afhankelijk van de ontslaglocatie) en eventueel 
met thuiszorgorganisaties bij ontslag naar huis. De uitkomst van deze afstemming kan ook zijn dat 
bovengenoemd zorgplan bij een individuele patiënt bewust niet geheel wordt ingevuld vanwege 
bestaande ernstige klinische kenmerken van de patiënt zelf, bijvoorbeeld bij zeer hoge leeftijd of 
ernstig onderliggend lijden. Het kan zijn dat daardoor bijvoorbeeld geheugenonderzoek drie 
maanden na een delier niet wordt uitgevoerd zoals bijvoorbeeld een slechte prognose van het 
onderliggend lijden. Zo bleek bij slechts 28% van de patiënten, zes maanden ervoor ontslagen uit 
het ziekenhuis na een doorgemaakt delier, een cognitieve screening te zijn uitgevoerd (Phelps, 
2017). 
Een kopie van het zorgplan dient aan de patiënt en/of mantelzorger meegeven te worden.  
 
Bij ontslag naar huis omvat dit zorgplan:  

• Standaard overdracht gegevens conform overdracht afspraken medisch specialist en 
huisartsen, aangeleverd door opname afdeling aangevuld met: 
o Uitgangswaarden die bepaald zijn ten tijde van ontslag met betrekking tot ADL 

functioneren (om niveau van noodzakelijke steun te bepalen) door opname afdeling ( 
bijvoorbeeld KATZ schaal), het vóórkomen van delier symptomen en de mate van 
cognitief functioneren (bijvoorbeeld MMSE), welke ook vermeld wordt in 
ontslagbericht naar huisarts door behandelaar van het delier. 

o Informatie over de verstrekte informatie aan patiënt en mantelzorger over het delier 
zelf. 

o Afbouwschema van medicatie in verband met delier (indien van toepassing). 
o Kopie van delierscreeningslijst laatste twee dagen met verzoek deze door 

mantelzorger/thuiszorg medewerker thuis te vervolgen en door de huisarts laten 
evalueren, zolang medicatie in verband met delier wordt gebruikt. 

o Contactgegevens behandelaar delier, waarmee door huisarts contact gezocht wordt als 
delier niet verbleekt en of medicatie afbouw niet lukt. 

o Gegevens organisatie/mantelzorger voor ADL ondersteuning in thuissituatie. 
o Vervolgafspraken wie de cognitieve screening drie maanden na ontslag uitvoert.  
o Afspraken wie nadere informatie verstrekt over prognose delier qua herstel en 

recidief. 
o Advies niet-medicamenteuze maatregelen (bijvoorbeeld rooming-in) en medicatie ter 

preventie/behandeling delier bij toekomstige ziekenhuis opname, genoteerd in 
ontslagbericht naar huisarts door behandelaar van delier. 

 
Het maken van een bovengenoemd zorgplan is nog niet overal gebruikelijk. Bij patiënten 
opgenomen in het ziekenhuis werd in 52% een zorgplan na ontslag vanuit het ziekenhuis opgesteld. 
Slechts in de minderheid (34%) werd voor delirante patiënten een poliklinische controle afspraak 
gemaakt. Mantelzorgers kunnen zo het gevoel krijgen dat er niet wordt samengewerkt en dat 
iedere zorgverlener zijn eigen zorgplan had (Patiëntenfederatie Nederland, 2020).  
 
De hierboven beschreven nazorg is volgens mantelzorgers van patiënten met een delier niet bij 
iedereen nodig of gewenst. Het merendeel is tevreden over de geboden nazorg. Echter 30% is 
ontevreden of zeer ontevreden over de geboden nazorg. Zo wordt opgemerkt dat de operateur wel 
aandacht had voor de operatie zelf, maar een delier zag als ‘een normale reactie van een oudere op 
een zware operatie’ (Patiëntenfederatie Nederland, 2020).  
 
Zonder dat dit in een zorgplan zichtbaar was, bleek bij ontslag 10,3% van de GRZ revalidanten 
delirant te zijn bij screening naar een delier bij opname in het verpleeghuis (Oh-Park, 2018).  
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Bij ontslag naar een verpleeghuis omvat dit zorgplan: 

• Standaard overdrachtsgegevens, aangeleverd door opname afdeling aangevuld met: 
o Uitgangswaarden die bepaald zijn ten tijde van ontslag met betrekking tot ADL 

functioneren (om niveau van noodzakelijke zorg en steun te bepalen) door opname 
afdeling, het vóórkomen van deliersymptomen en de mate van cognitief functioneren, 
welke ook vermeld wordt in ontslagbericht naar SO-er door behandelaar van het 
delier.  

o Informatie over de verstrekte informatie aan patiënt en mantelzorger over het delier 
zelf. 

o Afbouwschema van medicatie in verband met delier (indien van toepassing). 
o Contactgegevens behandelaar delier, waarmee door SO-er contact gezocht wordt als 

delier niet verbleekt en of medicatie afbouw niet lukt. 
o Vervolgafspraken wie de cognitieve screening 3 maanden na ontslag uitvoert.  
o Afspraken wie nadere informatie verstrekt over prognose delier qua herstel en 

recidief. 
o Advies niet-medicamenteuze maatregelen (bijvoorbeeld rooming-in) en medicatie ter 

preventie/behandeling delier bij toekomstige ziekenhuis opname, genoteerd in 
ontslagbericht naar SO-er door behandelaar van delier. 

 
Aanbevelingen 

Benoem het doormaken van een eerder delier standaard tijdens de medische en 
verpleegkundige overdracht en in het EPD (analoog aan eerdere transfusie reacties of 
antibiotica overgevoeligheid).  

 

Beoordeel een patiënt die een delier in een ziekenhuis heeft meegemaakt ten tijde van 
ontslag op de aanwezigheid van delier symptomen, de mate van cognitief en ADL 
functioneren.  

 

Stel een individueel zorgplan op voor een patiënt die een delier in het ziekenhuis heeft 
meegemaakt met als doel de delier nazorg te optimaliseren.  

 

Stel dit zorgplan op in samenspraak met patiënt/ mantelzorger, de (delier)behandelaar, 
professionals van de afdeling waar de patiënt tijdens de ziekenhuis opname heeft verbleven, 
de medische vervolgbehandelaar en (bij ontslag naar huis) eventueel thuiszorgorganisaties.  

 

Geef een kopie van dit zorgplan mee aan de patiënt/ mantelzorger.  
 

Voorzie in nazorg na een delier door: 
• het besteden van aandacht aan een veilige zorgomgeving;  
• eventueel afbouw van antipsychotica; 
• informatie overdracht aan huisarts of verpleeghuisarts over de prognose van het delier 

qua herstel en recidief op korte termijn;  
aandacht voor functioneel en cognitief herstel door middel van cognitieve screening 3 

maanden na ontslag uit het ziekenhuis.  
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Bijlagen bij module 5 
 
Kennislacunes 
Evaluatie van de post-delier zorg, met de nadruk op lange termijn uitkomsten. 
 
Beschrijving van goede nazorg ten behoeve van risico's nieuw delier en prognose doorgemaakt 
delier. 
 
Verpleeghuis 
Meer (beschrijvend) onderzoek naar delier in het verpleeghuis met nadruk op prevalentie en 
incidentie, en het effect van gestructureerde psychiatrische en somatische diagnostiek en daaruit 
voortvloeiende behandeling op het beloop en de uitkomsten van delier. 
er is onvoldoende onderzoek naar de meerwaarde/effectiviteit van gespecialiseerde delier 
revalidatie afdelingen in het verpleeghuis. 
 
Zoekverantwoording 

Database Zoektermen Totaal 

Medline 
(OVID) 
 
2011 – april 
2019 

1    (exp *Delirium/ or (deliri* or (acute adj2 (confusion$ or 'brain syndrome' or 'brain 
failure' or 'psycho-organic syndrome' or 'organic psychosyndrome')) or (terminal$ adj 
restless$) or (toxic adj confus$)).ti,ab,kw.) not (*psychoses, alcoholic/ or *alcohol 
withdrawal delirium/ or *substance withdrawal syndrome/) (14211) 

2     exp *Patient Discharge/ or exp *Follow-Up Studies/ or discharg*.ti,kw. or follow-
up.ti,kw. or (long-term or longterm).ti,kw. (297507) 

3     *Long-Term Care/ or exp *residential facilities/ or exp *nursing homes/ or *Skilled 
Nursing Facilities/ or ("nursing home*" or "long term care facilit*" or "residential 
home*").ti,ab,kw. or "skilled nursing facilit*".ti,ab,kw. or 'rehabilitation facilit*'.ti,ab,kw. or 
(chronic adj4 care).ti,ab,kw. or ((long-term or longterm) adj4 care).ti,ab,kw. or or 'cognitive 
recovery'.ti,ab,kw. or (('post acute' or postacute) adj3 (nursing or care)).ti,ab,kw. (83605) 

4     2 or 3 (366627) 

5     1 and 4 (824) 

6     limit 5 to (english language and yr="2011 -Current") (455) 

7     (meta-analysis/ or meta-analysis as topic/ or (meta adj analy$).tw. or ((systematic* or 
literature) adj2 review$1).tw. or (systematic adj overview$1).tw. or exp "Review Literature 
as Topic"/ or cochrane.ab. or cochrane.jw. or embase.ab. or medline.ab. or (psychlit or 
psyclit).ab. or (cinahl or cinhal).ab. or cancerlit.ab. or ((selection criteria or data 
extraction).ab. and "review"/)) not (Comment/ or Editorial/ or Letter/ or (animals/ not 
humans/)) (388057) 

8     (exp clinical trial/ or randomized controlled trial/ or exp clinical trials as topic/ or 
randomized controlled trials as topic/ or Random Allocation/ or Double-Blind Method/ or 
Single-Blind Method/ or (clinical trial, phase i or clinical trial, phase ii or clinical trial, phase 
iii or clinical trial, phase iv or controlled clinical trial or randomized controlled trial or 
multicenter study or clinical trial).pt. or random*.ti,ab. or (clinic* adj trial*).tw. or ((singl* 
or doubl* or treb* or tripl*) adj (blind$3 or mask$3)).tw. or Placebos/ or placebo*.tw.) not 
(animals/ not humans/) (1843822) 

9     Epidemiologic studies/ or case control studies/ or exp cohort studies/ or Controlled 
Before-After Studies/ or Case control.tw. or (cohort adj (study or studies)).tw. or Cohort 
analy$.tw. or (Follow up adj (study or studies)).tw. or (observational adj (study or 
studies)).tw. or Longitudinal.tw. or Retrospective*.tw. or prospective*.tw. or 
consecutive*.tw. or Cross sectional.tw. or Cross-sectional studies/ or historically controlled 
study/ or interrupted time series analysis/ (Onder exp cohort studies vallen ook 
longitudinale, prospectieve en retrospectieve studies) (3154220) 

10     6 and 7 (28) 

11     (6 and 8) not 10 (88) 

12     (6 and 9) not (10 or 11) (197) 

13     10 or 11 or 12 (313) 

 

= 313 + overig = 455 

494 

Embase 
(Elsevier) 

(('delirium'/exp/mj OR ((acute NEAR/2 (confusion$ OR 'brain syndrome' OR 'brain failure' 
OR 'psycho-organic syndrome' OR 'organic psychosyndrome')):ab,ti) OR deliri*:ab,ti OR 
((toxic NEAR/1 confus*):ab,ti) OR ((terminal* NEAR/1 restless*):ab,ti)) NOT ('alcohol 
psychosis'/exp/mj OR 'delirium tremens'/exp/mj OR 'withdrawal syndrome'/exp/mj)) 
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AND ('long term care'/exp/mj OR 'nursing home'/exp/mj OR 'residential home'/exp/mj OR 
'nursing home*':ab,ti OR 'long term care facilit*':ab,ti OR 'residential home*':ab,ti OR 
'skilled nursing facilit*':ab,ti OR ((chronic NEAR/4 care):ab,ti) OR (('long-term' NEAR/4 
care):ab,ti) OR 'rehabilitation facilit*':ab,ti OR ((('post acute' OR postacute) NEAR/3 
(nursing OR care)):ti,ab)) 

OR ('hospital discharge'/exp/mj OR discharg*:ti OR 'follow up'/exp/mj OR 'follow up':ti OR 
'long term':ti OR longterm:ti) 

 

AND (english)/lim AND (2011-2019)/py NOT 'conference abstract':it 

 

= 424 

 

Gebruikte filters: 

 

Systematische reviews: ('meta analysis'/de OR cochrane:ab OR embase:ab OR psycinfo:ab 
OR cinahl:ab OR medline:ab OR ((systematic NEAR/1 (review OR overview)):ab,ti) OR 
((meta NEAR/1 analy*):ab,ti) OR metaanalys*:ab,ti OR 'data extraction':ab OR cochrane:jt 
OR 'systematic review'/de) NOT (('animal experiment'/exp OR 'animal model'/exp OR 
'nonhuman'/exp) NOT 'human'/exp) 

 

RCT’s: ('clinical trial'/exp OR 'randomization'/exp OR 'single blind procedure'/exp OR 
'double blind procedure'/exp OR 'crossover procedure'/exp OR 'placebo'/exp OR 
'prospective study'/exp OR rct:ab,ti OR random*:ab,ti OR 'single blind':ab,ti OR 
'randomised controlled trial':ab,ti OR 'randomized controlled trial'/exp OR placebo*:ab,ti) 
NOT 'conference abstract':it 

 

Observationeel onderzoek: ‘major clinical study’/exp OR 'clinical study'/de OR 'case control 
study'/de OR 'family study'/de OR 'longitudinal study'/de OR 'retrospective study'/de OR 
('prospective study'/de NOT 'randomized controlled trial'/de) OR 'cohort analysis'/de OR 
((cohort NEAR/1 (study OR studies)):ab,ti) OR (case:ab,ti AND ((control NEAR/1 (study OR 
studies)):ab,ti)) OR (follow:ab,ti AND ((up NEAR/1 (study OR studies)):ab,ti)) OR 
((observational NEAR/1 (study OR studies)):ab,ti) OR ((epidemiologic NEAR/1 (study OR 
studies)):ab,ti) OR (('cross sectional' NEAR/1 (study OR studies)):ab,ti) 

 

= 300 + overig = 424 

 
Checklist overplaatsing delierpreventie 

dagen -3 -2 -1 overplaatsing na overplaatsing 

Loophulpmiddel mee? 

• stok 

• rollator 

     

Bril 

• leesbril mee? 

• verweg op? 
Gehoortoestel 

• links in? 

• rechts in? 
Contactlenzen in? 

     

DOSS score gemiddeld      

R/ delier 

• haloperidol 

• risperidone 

• lorazepam 

• anders, nl 

     

Niet-medicamenteuze behandeling delier      

R/ noodzakelijk bij overplaatsing? 

• Beoordeeld door………………. 

• Gekozen voor………………. 

• Toegediend door………………. 
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Bijlage 1 Verslag Invitational conference 
 
 
 
 
 

 

Notulen invitational conference herziening richtlijn Delier bij volwassenen 
Datum:  Maandag 8 oktober 2018 
Tijd:  15:00 tot 17:00 uur 
Locatie:  Domus Medica, Mercatorlaan 1200, Utrecht (vijfde verdieping, vergaderzaal 5) 
Aanwezig: P. Dautzenberg (voorzitter richtlijnwerkgroep, NVKG) V. Tubee (Actiz), J.M. van den 

Berg (IGJ), W. Helthuis-Oude Groote Beverborg (IGJ), G. van der Weele (NHG), S. F. K. 
Lubeek (NVDV), K. M. T. Dermout (NVKG), R. Kok (NVvP), F. van Gorp (NVZA), A. 
Egberts (NVZA), J. Hendrikx-Martinot (V&VN), S. Boot (Verenso), S. van de Kamp 
(Verenso), K. 
P. de Roos (ZKN), M. Molag (Kennisinstituut FMS), J. Prins (Kennisinstiuut FMS)  

 
Genodigd maar niet aanwezig: NIV, NVIC, NAPA, NOV, NVSHA, GGZ Nederland, NVZ, NFU, STZ, 
Patiëntenfederatie Nederland, Alzheimer Nederland, Parkinson vereniging, KBO-PCOB, ANBO, 
Mezzo, MIND, Zorginstituut Nederland, Zorgverzekeraars Nederland 

 

1. Opening 
Paul Dautzenberg opent de bijeenkomst en heet iedereen hartelijk welkom. 

 
2. Voorstelronde (naam, organisatie en functie) 

Er wordt een korte voorstelronde gehouden. 
 

3. Toelichting doel van de avond en proces richtlijnontwikkeling: 
Doel van de middag is het verzamelen van input van verschillende partijen om uiteindelijk 
een complete richtlijn op te stellen. Het zal een multidisciplinaire richtlijn worden met een 
plan de implementatie te verbeteren, welke aansluit op de praktijk en de bestaande 
zorgprocessen. Hierbij wordt rekening gehouden met wat de stakeholders belangrijk vinden 
en wat er leeft. Tijdens dit overleg zal niet bepaald worden welke punten wel en welke 
niet worden meegenomen in de richtlijn. Mede op basis van de vandaag aangedragen 
knelpunten zal de werkgroep in een volgend overleg het raamwerk vaststellen. 

 
4. Aanleiding herziening richtlijn Delier 

De literatuursearches van de bestaande richtlijn Delier stammen uit 2011 en 2012. Binnen 
enkele modules zijn de afgelopen jaren dermate veel ontwikkelingen geweest dat de 
verwachting is dat herziening van deze modules zal leiden tot een aanmerkelijke wijziging 
van de aanbevelingen. Centrale onderwerpen die aan bod zouden moeten komen bij de 
herziening zijn: Preventie van delier, een betere en snellere herkenning van delier, een 
betere behandeling van delier, rekening houdend met subtypes, de medicamenteuze 
behandeling en delier bij dementie en Parkinson. 
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5. Uitvraag knelpunten (gecategoriseerd per knelpunt) 
Herkenning en screening: 
De NHG standaard delier leunt tegen deze richtlijn aan en wordt nog niet herzien. In de 
afgelopen jaren is herkenning van het delier sterk verbeterd. Een nog bestaand knelpunt 
is het zoeken naar de (multifactoriële) oorzaak van een delier en hoe ver daarin te gaan. 
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Daarnaast bestaat de vraag wanneer je moet screenen op een delier en hoe terecht het is om 
altijd maar te screenen.  

 
De IGJ geeft aan dat er op dit moment een enorme variatie is in screening en interpretatie van 
de screening. Er worden veel patiënten bewaakt terwijl dat niet nodig is, maar ook patiënten 
niet bewaakt terwijl dat wel zou moeten, zoals bijvoorbeeld oncologische patiënten.  
 
ZKN geeft aan dat zij graag zouden zien dat de richtlijn ook ingaat op poliklinische patiënten en 
preoperatieve risicoinschatting. 
 
Via een schriftelijke reactie laat de NVSHA (spoedeisende hulpartsen) weten dat gezien de 
nieuwste literatuur over de preventie van een delier, waar vroegbehandeling weinig effect lijkt 
te hebben, de SEH met name in de vroegherkenning van een delier een rol lijkt te krijgen. 

 
Diagnostiek 
Verenso geeft aan dat bij een grote groep kwetsbare ouderen de diagnostiek lastig is, omdat zij 
vaak al cognitieve problemen hebben. Het is lastig een diagnose te stellen, omdat de grens 
tussen verward gedrag en een delier moeilijk aan te geven is. Men is daardoor terughoudend 
met het opstarten van medicatie. Binnen de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) wordt hier 
onderzoek naar gedaan. Het is ook een knelpunt dat er niet altijd lab- of urineonderzoek 
mogelijk is. Verenso ziet ook een groep patiënten die uit het ziekenhuis wordt ontslagen mét 
een delier. Er wordt meer aandacht gevraagd voor de herkenning en diagnostiek van een stil 
delier. 

 
Beschrijven van subtypes: 
Een ander knelpunt is de terminologie, een delier wordt nu gedefinieerd als een acute situatie, 
maar er is verschil in hoe actief een delier is. Hoe dient gehandeld te worden in een acute crisis? 
Hoe onderscheid je in dat geval psychoses en probleemgedrag? 
 
De IGJ stelt dat in een aantal ziekenhuizen geagiteerd gedrag wél en een stil delier niet 
herkend wordt. De ‘awareness’ over het bestaan van subtypes is onvoldoende. De richtlijn 
moet aandacht hebben voor subtypes. 
 
Hoe ga je om met patiënten op de spoedeisende hulp en dan specifiek voor het apathisch 
delier? Een anamnese betekent niets als iemand een delier heeft. Ook voor een apathisch 
delier moet een diagnostisch criterium opgesteld worden en welke overwegingen daarbij 
horen. 
 
NVvP (Kok): Er wordt meer onderzoek gedaan naar een ambulant delier. Als een ziekenhuis 
geen geriatrieafdeling heeft komen verwarde mensen naar de GGZ. Een knelpunt is dat de 
psychiaters geen DBC delier mogen schrijven. 
 
Dermout (NVKG) geeft aan dat een delier ook in de psychiatrische setting aangepakt zou 
moeten worden. 

 
Dementie en Delier: 
Er is onduidelijkheid over de scheidslijn wanneer je spreekt van dementie en wanneer van een 
delier? Wanneer mag je de diagnose dementie stellen? Ook bij kwetsbare ouderen speelt dit 
probleem, zij hebben vaak al cognitieve problemen en hoe maak je dan het onderscheid? 
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NVKG: hoe stel je de diagnose dementie vast, dat geldt niet alleen voor 
verpleeghuizen, maar ook in ziekenhuizen. Dit moet ook afgestemd worden met de 
richtlijn dementie waarvoor momenteel ook een herzieningstraject wordt 
opgestart. 

 5 
Als je de diagnose delier niet stelt, dan is de zorg niet geregeld. Via de richtlijn wil 
je laten zien hoe ernstig het probleem is. Dementie is irreversibel en leidt to een 
WLZ-indicatie. Een WLZ-indicatie is niet wenselijk als je geen dementie hebt. 
 

Medicamenteuze preventie 10 
Kok (NVvP) vraag ook aandacht voor de preventieve werking van haloperidol (in 
2016 een Cochrane review over verschenen). Ook medicatiereductie zou besproken 
moeten worden, bijvoorbeeld preoperatief. 
 
De NVZA geeft aan dat er aandacht moet komen voor uitlokkende medicatie. De 15 
triggerlijst van polyfarmacie in de tweede lijn moet in samenhang zijn met de 
richtlijn. Peri-operatief, moet gekeken worden naar middelen met een 
anticholinerge werking. Behandelopties moeten duidelijker opgeschreven worden 
dan nu het geval is, meer volgens een beslisboom. Egberts voegt toe dat er 
informatie moet komen over wanneer je gaat starten/stoppen/afbouwen en met 20 
welke dosering je het best kunt beginnen. 
 
Medicamenteuze behandeling: 
Het is belangrijk dat ook de afbouw van haloperidol wordt beschreven in de 
richtlijn. Beleid is om terughoudend te zijn met medicamenteuze behandeling. 25 
Haloperidol heeft meestal de voorkeur, maar bijvoorbeeld niet bij spoedzorg. Het 
gebruik van haloperidol in de terminale fase dient ook aandacht te krijgen. 
 
De vermeende Qt-verlenging door haloperidol zou beschreven moeten worden 
volgens Verenso. 30 
 
Het switchen tussen antipsychotica moet beschreven worden, net als adviezen wat 
te doen als de medicatie niet het beoogde effect heeft. Het is wenselijk ook andere 
medicatie dan haloperidol te beschrijven. Bij delier bij patiënten met dementie of 
Parkinson is andere medicatie gewenst. 35 
 
Niet-medicamenteuze interventies: 
Het aantal waargenomen delieren loopt achter op de verwachte delieren, dat 
wordt gehangen aan het niet-medicamenteuze interventie beleid, maar in veel 
gevallen is het onduidelijk wat het beleid is op gebied van niet-medicamenteuze 40 
inverventies 
 
Organisatie van zorg 
Het is wenselijk dat de ontslagbrief sneller verschijnt en dat daarin het delier is 
beschreven, geeft ZKN aan. 45 
 
Bereik van de richtlijn: 
De problematiek is breder dan alleen de zorg in instellingen. Veel kwetsbare ouderen 

wonen tegenwoordig thuis. De grens thuis - instelling is veel groter dan de grens 1e 

en 2e lijn (bij eerstelijns verblijf, dit is alleen verblijf, geen behandeling). 50 
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De vraag is of je een delier in de eerste lijn kunt hanteren en of je dat als 
mantelzorger kunt hanteren. De richtlijn die opgesteld gaat worden is wel bedoeld 
voor de tweede lijn.  

 5 
Graag ziet men ook aandacht voor delieren op de IC en eventuele problemen bij 
overplaatsing van de patiënt. Delier op de IC wordt echter beschreven in een aparte 
richtlijn. 

 
NVDV geeft aan dat er in de huidige richtlijn geen onderscheid gemaakt wordt 10 
tussen de polikliniek en de klinische setting. Bij de herziening zou ook de 
poliklinische setting waarin de patiënt een kleine ingreep ondergaat aan bod 
moeten komen. Er moet dan wel een screeningsbeleid zijn. Verenso geeft aan dat 
een eventuele ‘aanvinkoptie’ in Zorgdomein hiervoor een oplossing zou kunnen 
zijn, de verwijzer kan dan aangeven dat er risico is op cognitieve 15 
stoornis/overdracht kwetsbaarheid. De verwijzer kan op die manier ook informatie 
terugkrijgen. 

 
Overige opmerkingen 
De nieuwe Wet zorg en dwang die ingaat op 1 januari 2020 vormt een knelpunt bij 20 
onder andere de toepasbaarheid van niet- medicamenteuze interventies.  
 
De IGJ geeft aan dat IKNL een nieuwe standaard palliatieve zorg heeft, dat 
meenemen in de ontwikkeling van deze richtlijn. 
 25 
De NHG is bezig met aanpassen standaard Dementie en beschrijft daarin ook 
geagiteerd gedrag. 

 
6. Vervolgprocedure 

De notulen van deze middag worden verspreid, en er is gelegenheid tot 30 
commentaar of aanvullingen hierop. De werkgroep zal alle besproken knelpunten 
bespreken, en indien noodzakelijk een prioritering maken. Met deze prioritering 
wordt het raamwerk voor de richtlijn opgesteld. Alle aanwezigen ontvangen de 
overwegingen voor prioritering en het raamwerk. 

 35 
Als de conceptrichtlijn gereed is zal deze ter commentaar aan alle genodigden 
worden verstuurd, er is dan gelegenheid commentaar/suggesties te leveren. Dit 
commentaar wordt verwerkt in een voor autorisatie geschikte richtlijn. Autorisatie 
van de wetenschappelijke verenigingen in de kerngroep is nodig. Andere partijen 
krijgen de richtlijn ook ter informatie of autorisatie vastgesteld (procedures 40 
hiervoor verschillen per partij/vereniging). 

 
7. Sluiting 

Iedereen bedankt voor de komst en actieve participatie. 
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