Geen plaats voor antipsychotica bij delier in het
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Decennia lang worden bij de behandeling van een delier antipsychotica ingezet, waaronder het enige hiervoor in
Nederland geregistreerde haloperidol. Voor deze handelswijze blijkt echter opnieuw nauwelijks of geen wetenschappelijk
bewijs te bestaan. Dit geldt in het bijzonder als een patiënt een delier in het ziekenhuis krijgt. Een recent
gerandomiseerd onderzoek laat onder andere zien dat haloperidol geen effect heeft op de duur van een delier bij op de
IC opgenomen patiënten. Ook voor in het ziekenhuis opgenomen delirante patiënten, niet op een IC-afdeling, is volgens
de auteurs van een gedegen systematisch literatuuronderzoek geen goede aanwijzing te vinden voor het nut van
antipsychotica. De vele richtlijnen die haloperidol of andere antipsychotica aanbevelen voor de behandeling van een
delier zouden dit niet moeten doen, als werkzaamheid uit goed wetenschappelijk onderzoek onbewezen blijft.
Aanpassing van de huidige richtlijnen op basis van de laatste wetenschappelijke publicaties is dan een logische
consequentie.
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Voor de ogenschijnlijke vanzelfsprekendheid om een in een ziekenhuis opgenomen
delirante patiënt te behandelen met haloperidol bestaat geen wetenschappelijke basis.
Placebogecontroleerd blijkt haloperidol geen reductie van de delierduur te
bewerkstelligen bij patiënten opgenomen op een intensive-careafdeling (IC).
In de literatuur wordt geen bewijs gevonden voor een effect van antipsychotica op de
delierduur bij in het ziekenhuis opgenomen patiënten (exclusief IC).
Er is wel bewijs te vinden voor het ontbreken van effect van antipsychotica bij patiënten
opgenomen in een ziekenhuis (exclusief IC) op de uitkomsten: ernst van het delier, de
kans op overgaan van hun delier of hun overlijden.
Het ontbreken van gunstig effect van antipsychotica bij een delier is mogelijk te
verklaren doordat deze middelen onvoldoende aangrijpen op het multifactoriële
ontstaansmechanisme, met name op de IC.
Richtlijnen over delierbehandeling moeten zeer terughoudend zijn met aanbevelingen
voor het gebruik van antipsychotica, zolang bewijs voor werkzaamheid uit goed
wetenschappelijk onderzoek ontbreekt.
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