Overleving IC-patiënten met delierrisico
Geen nut voor preventief haloperidol
dr H.J.E.M. Janssens
Nr 7-8 | 2018 (52) | Pagina 60-61 | Nieuw | 19-07-2018

Tags
delier

haloperidol

Delier is een ernstig ziektebeeld met verhoogd risico op overlijden. Het komt veel voor bij patiënten die opgenomen zijn
op de intensive care (IC). Een delier dient bij deze al kwetsbare patiënten zoveel mogelijk te worden voorkomen. Naast
bestrijden van predisponerende factoren is profylactisch intraveneus toegediende haloperidol daarbij niet ongebruikelijk.
Onderzoek laat echter zien dat daarmee het verhoogde risico op overlijden (binnen een maand na ontslag) niet verlaagd
wordt. Ook lijkt het optreden van een delier zelf er niet mee voorkomen te worden. Er is dan ook geen plaats voor het
profylactisch gebruik van haloperidol op de IC.
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Delier is een ernstig ziektebeeld met een verhoogd risico op mortaliteit, op korte en
lange termijn. Dit geldt ook voor patiënten die een delier krijgen als zij opgenomen zijn
op een IC-afdeling. Preventie van een delier is daarom klinisch zeer relevant, zo ook
geneesmiddelenonderzoek hiernaar.
Recent Nederlands onderzoek concludeert: medicamenteuze delierpreventie met
intraveneus toegediend haloperidol verhoogt de overlevingskansen van IC-patiënten
binnen een maand niet. Ook lijkt er geen aanwijzing te zijn dat haloperidol bij hen een
delier voorkomt. De incidentie van delier bleef onveranderd hoog (ca. 33%).
Vergelijkbare conclusies kunnen (nog) niet zomaar getrokken worden voor alle op de IC
opgenomen patiënten. In het besproken onderzoek werden veel patiënten van deelname
uitgesloten op grond van de subjectieve klinische inschatting van de behandelaar. Maar
volgens de auteurs is er geen plaats voor profylaxe van een delier met behulp van
haloperidol.
Belangrijke nadelen van het profylactisch gebruik van haloperidol bij IC-patiënten
werden in dit onderzoek niet gevonden.
Het besproken onderzoek is een mooi voorbeeld dat aantoont dat een logisch lijkende
medicamenteuze interventie (haloperidol intraveneus toedienen ter profylaxe van delier)
niet automatisch betere zorg betekent (vermindering van een verhoogde kans op
toekomstig overlijden).
De aanbeveling is dan ook om te stoppen met deze profylactische medicamenteuze
behandeling, zolang er geen bewijs is voor een relevant effect.
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