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Klinisch beeld delirium 
 
Delirium komt veel voor bij somatisch zieke patiënten die zijn opgenomen in het algemene 
ziekenhuis, vooral bij oudere patiënten, maar wordt vaak niet herkend. Delirium ontstaat min 
of meer acuut, is van tijdelijke duur, wisselt in ernst en symptomatologie en heeft als 
belangrijkste kenmerken globaal gestoorde cognitieve en waarnemingsfuncties, een 
verlaagd bewustzijn en een gestoorde aandacht. Verder zijn er dikwijls stoornissen in de 
psychomotorische activiteit, het slaap-waak ritme en de emoties. 
 
Beloop Acuut begin, meestal nachtelijk 

Wisselende ernst van het klinisch beeld, met symptoomvrije perioden 
Kernsymptomen Gestoorde aandachtsconcentratie gepaard gaande met 

verhoogde of verminderde alertheid 
Denkstoornis Onvermogen om helder en logisch te denken  

Verward, vertraagd of versneld denken 
Achterdocht, een gevoel van bedreiging en paranoide wanen 
Verlies van oordeelsvermogen 

Waarnemingsstoornis Visuele dispercepties, illusies, en hallucinaties. 
Waarnemingsstoornissen kunnen ook akoestisch en haptisch van 
aard zijn. 
Vooral 's nachts en bij patiënten met een verminderde visus en 
slechthorendheid 

Geheugenstoornis Met name kortetermijn geheugenstoornis 
Soms: confabulaties; vaak: onbetrouwbare anamnese 

Desoriëntatie  Eerst desoriëntatie in tijd, gevolgd door desoriëntatie in plaats en 
persoon (misidentificatie van vertrouwde personen) 

Verstoord slaap-waakpatroon  
Psychomotoriek  Meestal: (extreme) onrust, plukkerigheid en ongericht agressief 

gedrag. Ook: apathie en teruggetrokken gedrag 
Stemming Emotionele labiliteit. Meestal: angstig en radeloos 

Ook: somber, geprikkeld, vijandig of inadequaat opgewekt 
Overige Incontinentie voor urine en faeces 

Sympathische overactiviteit met tremoren, tachycardie, hypertensie, 
en verhoogde transpiratie 

Verschillende 
verschijningsvormen 

Hyperactieve-hyperalerte vorm, met agitatie en overalertheid 
Hypoactieve-hypoalerte vorm, met apathie en verminderde alertheid 
Gemengde vorm 

 
Delirium is een organisch-psychiatrische stoornis die wordt veroorzaakt door een of 
meerdere somatische aandoeningen of het gebruik dan wel de onttrekking van 
(genees)middelen. Delirium gaat gepaard met meer morbiditeit en oversterfte. 
 
 
Predisponerende en precipiterende factoren delirium 
 
Het is belangrijk om bij patienten die worden of zijn opgenomen in het algemene ziekenhuis 
(predisponerende) risicofactoren en (precipiterende) uitlokkende factoren na te gaan. 
Predisponerende factoren, die kwetsbaar maken voor delirium, zijn: leeftijd ≥70 jaar; 
cognitieve stoornissen; visus- en gehoorsstoornissen; stoornissen in de activiteiten van het 
dagelijks leven (ADL); en gebruik van alcohol en opiaten. 
Precipiterende factoren, die delirium kunnen uitlokken, zijn: infectie en koorts; dehydratie; 
serum-elektrolytstoornissen (natrium en kalium); polyfarmacie; en het gebruik van 
(genees)middelen met psychoactieve werking zoals hypnosedativa, opiaten, histamine-2-
receptorantagonisten, anti-parkinsonmiddelen en vooral middelen met anticholinerge 
werking.  
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Detectie, diagnostiek, en ernstmeting van delirium 
 
Detectie, diagnostiek, en ernstmeting van delirium gebeurt op basis van klinisch beeld, 
(hetero)anamnese, observatie, psychiatrisch onderzoek (inclusief cognitieve functies), en 
diagnostiek van onderliggende somatische aandoeningen. 
Voor de dagelijkse praktijk hebben laboratoriumonderzoek en technisch onderzoek 
waaronder beeldvormend onderzoek en elektroencefalografie (EEG) geen aanvullende 
waarde bij de detectie, diagnostiek, of ernstmeting van delirium. Ook het gebruik van 
meetinstrumenten voor screening, diagnostiek en ernstmeting van delirium is in de dagelijkse 
praktijk niet noodzakelijk.  
Voor wetenschappelijk onderzoek wordt als screeningsinstrument geadviseerd de Confusion 
Assessment Method (CAM; bijlage 1), die door de arts of een getrainde verpleegkundige kan 
worden afgenomen. De Mini Mental State Evaluation (MMSE; bijlage 2) is hierbij een 
hulpmiddel voor het scoren van het cognitief functioneren. Als diagnostisch instrument voor 
delirium en om de ernst van delirium te scoren, wordt de Delirium Rating Scale-Revised 
1998 (DRS-R-98; bijlage 3) aanbevolen, in combinatie met de MMSE. Als alternatief voor het 
scoren van de ernst van delirium kan bij oncologische patiënten ook de Memorial Delirium 
Assessment Scale (MDAS) worden gebruikt. Hierbij is het niet nodig ook een cognitieve test 
af te nemen. 
 
 
Medicamenteuze behandeling van delirium door een somatische aandoening 
 
• Haloperidol is middel van eerste keus voor behandeling van (de meeste gevallen van) 

een delirium bij somatisch zieke patiënten, behalve voor delirante patiënten met een 
hypokinetisch rigide syndroom en patiënten met een Lewy-lichaampjes dementie (zie: 
algoritme medicamenteuze behandeling).  

 
Hierbij gelden de volgende richtlijnen: 
 
• Doseer haloperidol volgens schema (zie doseringsschema). Voor oudere patiënten 

worden lagere startdoseringen en lagere maximale doseringen aangeraden. 
• Overweeg, in geval van bijwerkingen van haloperidol of contra-indicatie voor behandeling 

met haloperidol, atypische antipsychotica als alternatief voor haloperidol, behalve bij 
patiënten met premorbide cognitieve achteruitgang. 

• Suppleer B-vitamines bij iedere patiënt met delirium bij wie er verdenking bestaat op 
deficiëntie (slechte voeding, alcoholmisbruik). 

• Overweeg behandeling met haloperidol te staken èn een internist/cardioloog te 
consulteren bij delirante patiënten die: zeer ernstig ziek zijn (gestoorde nier- of 
leverfunctie, linkerventrikelhypertrofie, hartfalen, laag kaliumgehalte); meer dan 35 mg 
haloperidol (intraveneus) per 24 uur krijgen toegediend (en andere (genees)middelen die 
invloed kunnen hebben op het QTc-interval); en/of voor de start van de haloperidol een 
QTc interval ≥ 500 msec vertoonden; of bij wie het QT-interval meer dan 25% is 
toegenomen tijdens de haloperidoltoediening. 

• Overweeg bij delirante patiënten die een opiaat nodig hebben in verband met pijn of de 
pijnstilling adequaat is en of tevens behandeling met haloperidol nodig is. 

• Overweeg bij zeer geagiteerde delirante patiënten die ernstig katabool zijn 
(hyperdynamisch hartfalen, Adult Respiratory Distress Syndrome, ernstige 
hyperthyreoïdie) of anesthesie en beademing nodig zijn. 

• Overweeg bij medicatieresistentie van het delirium dan wel contra-indicatie voor 
behandeling met antipsychotica of elektroconvulsietherapie (ECT)aangewezen is.  
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Doseringsschema haloperidol voor behandeling van delirium 

Ernst delirium / 
specifieke omstandigheden 

Dosering haloperidol per 24 uur Co-medicatie 

Licht tot matig ernstig delirium 0.5-5.0 mg per os, 1-2x daags 
Ernstig delirium, malabsorptie, of 
indien snelle werking gewenst is. 

5-20 mg intramusculair (pijnlijk!) of 
intraveneus, 1-2x daags doseren 
maximaal 20 mg per dag. 

Delirium met extreme angst en 
onrust, interfererend met de 
medische behandeling. 
 

5 mg haloperidol intraveneus, 
iedere 30 minuten herhalen tot 
maximaal 20 mg per dag. 
 

Bij onvoldoende resultaat van 
bovenstaande behandeling (alleen 
bij goede bewakingsmogelijkheden, 
vooral ECG registratie!). 
 

Continue infusie met haloperidol 
(100 mg haloperidol in 200 ml 
NaCl 0.9%) in een dosering van 3-
20 mg per uur, afhankelijk van het 
klinische beeld. 

 
 
Bij onvoldoende sedatie, 
kan lorazepam (oraal, i.m. 
of i.v., 0.5 tot 2 mg per 
dag) worden bijgegeven 

Uitzondering voor behandeling met haloperidol is: Centraal anticholinerg delirium. Contra-indicaties voor 
behandeling met haloperidol zijn: Ziekte van Parkinson en Lewy lichaampjes dementie. Bij ouderen met lagere 
doseringen starten en lagere maximale doseringen gebruiken. Bijwerkingen van haloperidol zijn: 
extrapiramidale verschijnselen: parkinsonisme, akathisie (bewegingsonrust) en acute dystonie; hyperthermie en 
maligne neuroleptisch syndroom; bronchiale hypersecretie; en vooral in hoge doseringen: verlenging QTc 
interval met torsade de points, ventriculaire tachycardie en aritmie. 

 
 
Diagnostiek en behandeling van delirium door gebruik van (genees)middelen 
 
Vrijwel ieder (genees)middel kan, ook in therapeutische dosering, een delirium veroorzaken 
waarbij belangrijke faciliterende omstandigheden zijn: verminderde lever- of nierfunctie; 
interacties van (genees)middelen; alcohol- en drugsgebruik; en met veroudering 
samenhangende factoren zoals veranderde farmacokinetiek en farmacodynamiek. 
 
De richtlijnen zijn: 
 
• Ga altijd de mogelijkheid van zowel centraal als perifeer werkzame (genees)middelen als 

oorzaak van delirium na, evenals eventuele faciliterende factoren. 
• Overweeg bloedspiegelbepaling van bepaalde (genees)middelen, maar weet dat bij 

ouderen en ernstig zieke (postoperatieve) patiënten ook bij een therapeutische spiegel 
delirium kan optreden. 

• Let bij patiënten die van een delirium worden verdacht bij lichamelijk onderzoek altijd op 
specifieke aanwijzingen voor een maligne neuroleptisch syndroom, een serotonine 
syndroom of een centraal anticholinerg syndroom (zie: algoritme medicamenteuze 
behandeling).  

• Behandel delirium door gebruik van (genees)middelen primair door het staken van het 
middel dat verantwoordelijk is voor het ontstaan van delirium.   

• De beste behandelingsstrategie bij delirium door gebruik van (genees)middelen is om het 
aantal medicijnen zo laag mogelijk te houden, eventuele complicaties te behandelen en 
bij polyfarmacie het medicatiebeleid te saneren. 

 
 



 5  

Geneesmiddelen die een delirium kunnen veroorzaken of onderhouden 
 
Tractus 

 
Categorie 

 
Middelen 

CENTRAAL 
ZENUWSTELSEL 

psychofarmaca ................................
 
anti-alcoholismemiddelen ................
anti-Parkinsonmiddelen ...................
 
anti-jichtmiddelen.............................
anti-epileptica...................................
mydriatica ........................................
middelen bij glaucoom.....................
analgetica:  
- opioïde of centraal aangrijpend .....
 
- niet-opioide of perifeer 
aangrijpend ......................................
 
anesthetica  
- algeheel .........................................
 
- lokaal .............................................
 
centraal werkende spier-relaxantia..
 
antimigrainemiddelen.......................
 
drugs:  
- opiaten...........................................
- psychostimulantia ..........................
- hallucinogenen ..............................
- cannabis ........................................
- overige...........................................
 

antidepressiva, antipsychotica, 
barbituraten, benzodiazepinen, buspirone, 
lithium, bupropion 
disulfiram  
biperideen, levo/methyl-dopa, 
bromocryptine, pergolide 
colchicine 
difantoïne 
cyclopentolaat, scopolamine, atropine 
brimonidine 
 
morfine, piritramide, fentanyl, pentazocine, 
pethidine  
ibuprofen, naproxen, indometacine, 
salicylaten, ketoprofen 
 
ketamine 
 
lidocaïne, procaïne 
 
gaba-derivaten  
 
ergotamine 
 
 
heroine, morfine, methadon 
amfetaminen, cocaïne (crack)  
lsd, psilocybine (paddestoelen), ecstasy  
hasj, marihuana 
alcohol, cafeïne 

RESPIRATORIUS 
 
 
 

anti-astmatica 
-   xanthinederivaten ...................................
-   sympaticomimetica ................................

 
aminofylline, theofylline  
m.n. efedrine 

CIRCULATORIUS anti-arrythmica ................................
 
antihypertensiva 
-   centraal aangrijpend ..............................
-   direct werkende vasodilatantia...............
-  β-receptorblokkerende  sympaticolytica ..
 
calcium-antagonisten.......................
 

amiodarone, digoxine, disopyramide, 
flecaïnide, procaïnamide, tocaïnide  
 
clonidine 
dihydralazine, nitroprusside 
atenolol, betaxol, propranolol, timolol 
 
diltiazem, nifedipine, verapamil 

DIGESTIVUS  
 
 

spasmolytica ...................................
mucosaprotectiva.............................
H2-receptorantagonisten..................
 

atropine 
bismutzouten 
cimetidine  

HORMONALE  
SYSTEEM 

glucocorticosteroïden.......................
 
 

cortison, dexamethason 
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OVERIGE antimicrobiële middelen 
-   smal-spectrum penicilline .......................
-   chinolonen  
-   aminoglycoside .......................................
-   sulfonamiden/trimetoprim.......................
-   tuberculostatica ......................................
-   overige antimicrobiële middelen ............
 
antiprotozoïca 
-   antimalaria middelen..............................
-   overige antiprotozoïca ............................
 
antivirale middelen 
-   antiretrovirale middelen .........................
-   overige antivirale middelen ....................
 
antimycotica.....................................
 
immunosuppressiva.........................
 
oncolytica.........................................
 
 
 
contrastmiddelen .............................
 
antihistaminica .................................
 
diversen ...........................................
 

 
benzylpenicilline (parenteraal) 
norfloxacine, ciprofloxacine, ofloxacine 
tobramycine, gentamicine 
cotrimoxazol 
isoniazide, ethambutol, rifampicine 
chloramfenicol,nitrofurantoïne 
 
 
chloroquine, mefloquine, 
metronidazol 
 
bv. didanosine, ritonavir  
aciclovir, famciclovir, foscarnet, interferon 
 
amfotericine B, griseofulvine, ketoconazole
 
ciclosporine 
 
asparaginase, doxorubicine, epirubicine, 
ifofamide,  
methotrexaat, pentostatine, tretinoïne, 
vincristine, interferon 
bv. lopamidol, metrizamide 
 
bv. promethazine, terfenadine 
 
organische oplosmiddelen, bromide 

 
 
Diagnostiek en behandeling van het alcoholonthoudingssyndroom 
 
Het alcoholonthoudingssyndroom blijkt bij somatisch zieke patiënten die zijn opgenomen in 
het algemene ziekenhuis niet goed te onderscheiden van delirium door ander oorzaken, 
waardoor er een risico is van overschatting van de factor alcoholonthouding als oorzaak van 
delirium ten opzichte van andere oorzaken 
 
De richtlijnen zijn: 
 
• Omdat alcoholonthoudingsdelirium klinisch niet kan worden onderscheiden van delirium 

door andere oorzaken moet het op eendere wijze worden behandeld (zie: algoritme 
medicamenteuze behandeling). 

• Somatisch zieke delirante patiënten bij wie tevens sprake is van autonome hyperactiviteit 
als uiting van een alcoholonthoudingssyndroom worden, behalve met haloperidol, ook 
behandeld met benzodiazepinen. 

• Bij iedere delirante patiënt met een voorgeschiedenis van alcoholmisbruik moet thiamine  
worden gesuppleerd in een dosering van 100 mg. parenteraal per dag in de vorm van 
een vitamine-B-combinatiepreparaat, gedurende de tijd dat het delirium aanhoudt. 
Nadien kan worden overgegaan op orale suppletie met tenminste 35 mg thiamine per 
dag. 
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Doseringsschema medicatie bij (somatisch zieke) alcoholisten 
Specifieke omstandigheden Dosering primaire behandeling Comedicatie 
delirium bij somatisch zieke 
alcoholisten 

 
 

bij onvoldoende sedatie/autonome 
hyperactiviteit:  

zonder leverfunctiestoornis diazepam-loading: 10 mg diazepam 
i.v. of per rectiole, per ½ uur, tot 
sedatie is bereikt (max. 100 mg); of  

met leverfunctiestoornis 

haloperidol volgens 
doseringsschema  
 

lorazepam-loading 2 mg i.m. of i.v., 
per ½ uur, tot sedatie is bereikt 
(max. 20 mg). 

  n.b. bij onvoldoende sedatie: 
overweeg propofol i.v. in overleg 
met anesthesist, dan wel toevoeging 
van fenobarbital. 

onthoudingsdelirium, ontstaan in 
alcoholdetoxificatie-setting 

 bij onvoldoende sedatie bij 
maximale dosering: 

zonder leverfunctiestoornis diazepam loading: 10 mg diazepam 
i.v. of per rectiole, per ½ uur, tot 
sedatie is bereikt (max. 100 mg). 

met leverfunctiestoornis lorazepam 2 mg i.m. of i.v., per ½ 
uur , tot sedatie is bereikt (max 20 
mg.). 

haloperidol volgens schema 5.8. 
 

 
 
Behandeling van delirium bij patiënten met een hypokinetisch rigide syndroom 
(Parkinsonisme) 
 
Bij de behandeling van delirium (en hallucinaties zonder dat er sprake is van delirium) bij 
patiënten met parkinsonisme heeft een atypisch antipsychoticum de voorkeur, waarbij de 
meeste onderbouwing bestaat voor clozapine dat bovendien geen negatieve effecten heeft 
op de motoriek, in tegenstelling tot olanzapine en quetiapine. 
 
De richtlijnen zijn: 
 
• Hoewel het meeste bewijs bestaat voor clozapine, is het in individuele gevallen te 

verdedigen om, wegens contextuele redenen (zoals bezwaren tegen regelmatige 
granulocytencontroles), te kiezen voor een ander atypisch antipsychoticum waarbij 
olanzapine en quetiapine de voorkeur hebben boven risperidon. In geval van 
onvoldoende effect of negatieve bijwerkingen op de motoriek kan alsnog clozapine 
overwogen worden (zie: algoritme medicamenteuze behandeling).  

• In acute gevallen, bijvoorbeeld bij hevige onrust of wanneer parenterale toediening 
gewenst is, is het mogelijke effect op de motoriek ondergeschikt aan het beoogde 
klinische effect. In deze gevallen kan haloperidol, in overleg met neuroloog, als 
voorkeursbehandeling overwogen worden. 

• Overweeg rivastigmine als behandeling als alternatieve therapieën falen.  
• Overleg, gezien de potentiële bijwerkingen van antipsychotica op de motoriek, over de 

behandeling van delirium altijd met de behandelend somatisch specialist. 
 
 
Diagnostiek en behandeling van delirium bij dementie 
 
Hoewel een schatting van de omvang van voorkomen van delirium bij dementie ontbreekt, is 
het daarmee geen onbelangrijk fenomeen. Cognitieve disfunctie is een risicofactor voor het 
ontstaan van delirium, en demente patiënten rapporteren slechter over lichamelijke klachten 
en verschijnselen waardoor deze gemakkelijk gemist kunnen worden. Noch anamnestisch 
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noch klinisch is delirium bij patiënten met dementie te onderscheiden van delirium bij 
patiënten zonder dementie.  
 
De richtlijnen zijn: 
 
• Denk bij een patiënt met dementie bij wie een acute verslechtering van het cognitief 

functioneren optreedt of bij wie plotseling een sterk wisselend beeld met verergering van 
gedragsstoornissen ontstaat altijd aan een bijkomend delirium.  

• Sluit bij het stellen van de diagnose Lewy-lichaampjes dementie andere oorzaken van de 
delierachtige verschijnselen uit. 

• Er is geen specifieke behandeling voor delirium bij patiënten met dementie. De 
voorkeursbehandeling bestaat uit een antipsychoticum met gering anticholinerge 
eigenschappen zoals haloperidol (zie: algoritme medicamenteuze behandeling).  

• Overweeg een acetylcholinesteraseremmer als alternatieve behandeling, met name bij 
verdenking op Lewy-lichaampjes dementie. 

 
 
Primaire en secundaire preventie 
 
Medische/verpleegkundige interventieprogramma's verminderen de incidentie van delirium in 
het algemene ziekenhuis en bekorten de duur ervan. 
 
De richtlijnen zijn: 
 
• Overweeg bij patiënten met een hoog risico op delirium interventies gericht op primaire 

preventie; en ontwikkel op relevante afdelingen een protocol voor primaire preventie van 
delirium. 

• Stel bij delirante patiënten een individueel zorgplan op, gericht op secundaire preventie. 
• Overweeg geriatrische of psychiatrische consultatie bij de zorg voor delirante patiënten. 
• Informeer familieleden en betrek hen bij de zorg voor delirante patiënten, voor zover 

mogelijk en wenselijk (zie ook: model voorlichtingsformulier; bijlage 4). 
 
 
Bijlagen 
 
Bijlage 1: Confusion Assessment Method (CAM) 
Bijlage 2: Mini Mental State Evaluation (MMSE) 
Bijlage 3: Delirium Rating Scale-Revised 1998 (DRS-R-98) 
Bijlage 4: model voorlichtingsformulier 
 
Ook moet nog worden toegevoegd Algoritme medicamenteuze behandeling delirium 
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