
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

The wave called delirium, from onset to consequences

Slor, C.J.

Publication date
2013

Link to publication

Citation for published version (APA):
Slor, C. J. (2013). The wave called delirium, from onset to consequences. [Thesis, fully
internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/the-wave-called-delirium-from-onset-to-consequences(7c8b3120-eb87-4d66-9460-961592006d42).html


11Chapter 

Samenvatting



150

Chapter 11

InleIdInG
Delier (ook ‘delirium’ genoemd) is een vaak voorkomende, ernstige postoperatieve 
complicatie bij oudere patiënten. Het bestaat uit acute, ernstige verwardheid met 
daarbij wisselende stoornissen in het bewustzijn en de aandacht. Dit syndroom wordt 
beschouwd als een kortdurende, tijdelijke stoornis. Echter, een delier kan ook langere tijd 
persisteren en negatieve effecten hebben op de lange termijn, zoals een verhoogde kans 
op dementie en slechter fysiek herstel. 
 Hoewel het delier als klinische aandoening al sinds lange tijd bekend is, was het 
lange tijd zelden onderwerp van onderzoek. In de afgelopen 20 jaar is het onderzoek 
naar delier toegenomen en heeft het zich op verscheidene aspecten gericht, waaronder 
risicofactoren, diagnostiek, preventie en onderliggende pathologie. De kennis over delier 
is dus toegenomen, maar er is nog meer onderzoek noodzakelijk om dit syndroom in 
alle facetten te doorgronden, alsmede het goed te herkennen en te behandelen. Dit 
proefschrift richt zich op drie verschillende aspecten: de kennis over risico factoren , het 
beloop van delier en de symptomen, en de (lange-termijn) uitkomsten na delier. 
 Delier ontstaat doorgaans door meerdere factoren, en wordt verondersteld een 
samenspel te zijn van predisponerende en precipiterende factoren. De incidentie van 
delier in het ziekenhuis loopt uiteen van 6% tot 56%, en postoperatief delier komt voor 
bij 15% tot 62% van de oudere patiënten. Cognitieve stoornissen en een hoge leeftijd 
zijn bekende risico factoren voor een delier. Precipiterende factoren, zoals (urineweg)
infecties, ernstige ziektes of het ondergaan van een operatie verhogen de kans op het 
ontstaan van delier. Een mogelijke uitlokkende factor is de anesthesievorm. Een theorie 
is dat de fysiologische effecten op de cerebrale bloedvoorziening, metabolisme en 
aanleveren van zuurstof verschilt tussen regionale en algehele anesthesie, waardoor de 
laatstgenoemde geassocieerd zou zijn met een verhoogde kans op postoperatief delier. 
Er zijn aanwijzingen dat een chirurgische ingreep leidt tot een toename in proinflammatoire 
cytokines, wat vervolgens een delier kan veroorzaken m.n. bij kwetsbare patiënten. Zowel 
bij veroudering als neurodegeneratieve aandoeningen is sprake van een verstoring in 
het immuunsysteem. Dit resulteert in verhoogde inflammatie onder normale omstandig-
heden, maar kan ook te sterk worden in reactie op inflammatoire stimulatie. De pre-
inflammatoire toestand verklaart mogelijk waarom oudere en cognitief aangedane 
personen kwetsbaarder zijn voor delier wanneer tevens uitlokkende factoren aanwezig 
zijn, die een inflammatoire reactie teweegbrengen. 
 Behalve dat deze predisponerende en precipiterende factoren de kans op het 
ontstaan van delier vergroten, is het effect van deze factoren op de duur van het 
postoperatief delier potentieel van belang. Er zijn namelijk aanwijzingen dat naarmate 
een delier langer aanhoudt dit een negatief effect heeft op de langere termijn. De 
delier duur zou bijvoorbeeld de kans op sterfte vergroten en het cognitieve en affectief 
functioneren negatief beïnvloeden. De klinische diagnose van delier is gebaseerd op 
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een aantal kenmerkende symptomen en het uitsluiten van aandoeningen die een grote 
overeenkomst met delier vertonen. Echter, delier zelf heeft ook verschillende fenotypes. 
Het delier gaat vaak samen met veranderingen in de motoriek en wordt ook wel 
geclassificeerd in twee motorische subtypes, namelijk hypo- en hyperactief. Later is hier 
een derde, gemengde (mixed), categorie aan toegevoegd, waarbij elementen van beide 
subtypes zich binnen korte tijd voordoen. Eerder onderzoek suggereert dat deze subtypes 
verschillen in pathofysiologie, vereiste behandeling en prognose. Het hypoactieve 
subtype heeft meer kans om onopgemerkt te blijven of onjuist gediagnosticeerd te 
worden. Er is nog veel onduidelijkheid over de motorische subtypes, uitkomsten en 
de stabiliteit van dit subtype gedurende het delier. Onderzoeksresultaten betreffende 
verschillen tussen de motorische subtypes in risicofactoren en prognose zijn inconsistent. 
De verschillen worden mogelijk veroorzaakt door verschillende onderzoekspopulaties 
en/of onderzoeksmethodes. 
 Delier is geassocieerd met verhoogde kans op mortaliteit, verpleeghuisplaatsing 
en dementie. Er is echter minder bekend over de lange termijn effecten op specifieke 
cognitieve en affectieve domeinen. Het hebben doorgemaakt van een delier, dan wel het 
persisteren van het delier is mogelijk geassocieerd met verminderde cognitieve functies 
en affectieve stoornissen, zoals depressie of angst. Indien sprake is van een associatie 
tussen delier en lange termijn cognitieve en affectieve stoornissen vereist dit extra 
oplettendheid en controle van de patiënt, omdat dit het verdere herstel en de revalidatie 
zou kunnen belemmeren. 
  
SAmenVATTInG 
Het eerste deel van dit proefschrift beschrijft predisponerende en precipiterende factoren 
voor delier, waarbij we ons richten op richten op de anesthesietechniek en het effect van 
een chirurgische ingreep. In hoofdstuk 2 hebben we onderzocht of algehele anesthesie 
geassocieerd is met een verhoogd risico op postoperatief delier. Patiënten waren 70 jaar 
of ouder, opgenomen om heup chirurgie te ondergaan. In totaal ontwikkelden 60/526 
patiënten (11.4%) een delier, 337/526 (64.1%) ondergingen algehele anesthesie en 
89/526 (35.9%) ondergingen regionale anesthesie. 18/189 (9.5%) algehele anesthesie 
patiënten kregen postoperatief een delier tegenover 42/337 (12.5%) van de regionale 
anesthesie patiënten. Algehele anesthesie was niet geassocieerd met een verhoogd 
risico op postoperatief delier in vergelijking met regionale anesthesie. We hebben hierbij 
gecontroleerd voor cognitieve status, leeftijd, acute opname, geslacht, gezichtsvermogen, 
fysieke status en dehydratie. Delier was in deze studie niet geassocieerd met perioperative 
toediening van opiaten, benzodiazepines of anticholinergica
 In hoofdstuk 3 hebben we het beloop van CRP concentraties over meerdere 
dagen heen bestudeerd (baseline, postoperatieve dag 1 t/m 5), en de associatie 
tussen postoperatief delier en CRP waardes onderzocht. Daarnaast is gekeken naar de 
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associatie tussen CRP waardes en delier ernst, cognitieve stoornis, fysieke status en 
delier duur. Longitudinale analyse toonde een associatie tussen postoperatief delier 
en hogere CRP concentraties. Het onderzoeken van specifieke dagen liet zien dat CRP 
concentraties toenamen vanaf postoperatieve dag 2 en ook hoger bleven bij patiënten 
met postoperatief delier. Delier ernst was geassocieerd met hogere CRP niveaus. We 
vonden geen significante verschillen in CRP waardes tussen patiënten met kort en langer 
aanhoudend delier, of tussen de hoogste CRP concentratie en pre-existent verminderd 
cognitief functioneren of een globale maat voor ernst van ziekte. 
 Het tweede deel van dit proefschrift richtte zich op het beloop van delier, de 
duur en klinische kenmerken. hoofdstuk 4 betrof het onderzoeken van kenmerken 
waardoor een vroeg onderscheid kan worden gemaakt tussen patiënten die wel en 
niet verhoogd risico hebben op een langer persisterend delier, en daardoor negatieve 
(lange termijn) consequenties. We onderzochten of preoperatieve delier risico factoren 
en delier symptomen (bij aanvang van het delier en gedurende het delier) geassocieerd 
waren met de duur van het delier. We vergeleken patiënten met kortdurend delier (1 of 
2 dagen) met persisterend delier (3 dagen of langer) op de DRS-R98 (Delirium Rating 
Scale Revised-98) symptomen op de eerste dag van het delier. Dit symptoomprofiel werd 
dagelijks beoordeeld gedurende het delier. Er werd een associatie gevonden tussen 
langer aanhoudend delier (3 dagen of meer) en een reeds bestaande verslechtering van 
het cognitieve functioneren, niet met de ernst van individuele delier symptomen.
 hoofdstuk 5 vergeleek baseline kenmerken en uitkomsten tussen verschillende 
motorische subtypes. Ook hebben we gekeken naar de longitudinale stabiliteit van 
de classificatie in subtypes over meerdere dagen. De motorische subtypes werden 
gecategoriseerd aan de hand van de DRS-R98, en de longitudinale expressie (overheersend 
hyperactief, overheersend hypoactief, overheersend gemengd, geen motorisch subtype 
en het variabele subtype). De volledige delier episode kon worden bepaald voor 42/62 
(67.7%) patiënten met een postoperatief delier in het ziekenhuis. Van de patiënten met 
meerdere dagen delier had slechts 4/30 (13.3%) patiënten een consistent motorisch 
subtype profiel gedurende het delier, terwijl 26/30 (86.75) een wisselend subtype profiel 
had. Van de patiënten met meerdere delier dagen had 5/30 (16.7%) een overheersend 
hypoactief profiel, 7/30 (23.3%) een overheersend hyperactief profiel, 6/30 (20%) een 
overheersend gemengd subtype profiel, 1 patiënt (3.3%) had geen motorisch subtype 
en 11/30 (36.7%) had een variabel profiel (geen van de subtypes was overheersend). De 
categorisatie aan de hand van overheersend motorisch subtype toonde dat de groepen 
verschilden in verschillende karakteristieken of uitkomsten. 
 hoofdstuk 6 betreft de betrouwbaarheid en validiteit van de ‘Delirium Motor Sub-
type Scale’ (DMSS) vertaald naar het Nederlands. De DMSS is een instrument ontwikkeld 
om alle voorgaande manieren van motorische subtypering samen te voegen in een nieuwe 
schaal om het motorisch subtype te bepalen. In tegenstelling tot voorgaande methoden 
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van subtypering legt de DMSS meer nadruk op de stoornissen in de motoriek in plaats 
van veronderstelde geassocieerde psychomotorische symptomen. De Nederlandse versie 
van de DRS-R98 en de DMSS werden afgenomen bij oudere heup chirurgie patiënten. De 
diagnose delier werd bepaald aan de hand van de ‘Confusion Assessment Method’ (CAM). 
De interne consistentie van de DMSS was acceptabel (Cronbach’s alpha=0.72). ‘At random’ 
verwijdering van een DMSS item had geen effect op de interne consistentie van de schaal. 
De concurrente validiteit was goed (Cohen’s kappa=0.73), Cohen’s kappa reikte van 0.58 to 
0.85 voor ieder motorische subtype. De sensitiviteit en specificiteit van de DMSS om ieder 
subtype (hypoactief, hyperactief, gemengd, geen motorisch subtype) te diagnosticeren 
varieerde van 0.56 tot 1 en van 0.88 tot 0.98. De gevonden resultaten suggereren dat de 
Nederlandse versie van de DMSS een betrouwbaar en valide instrument is, dat mogelijk 
met meer precisie subtypes kan identificeren in toekomstig onderzoek. 
 Het onderwerp van het laatste deel van dit proefschrift heeft betrekking op de 
gevolgen van een delier. Hierin onderzochten we het effect van delier op het latere 
cognitieve en affectieve functioneren. In hoofdstuk 7 onderzochten we de associatie 
tussen delier en lange termijn cognitieve stoornissen. Een delier kan het begin betekenen 
van cognitieve achteruitgang, het versnellen of veroorzaken. Echter, de precieze aard van 
de cognitieve stoornissen is nog onduidelijk. Ook is het onduidelijk of persisterende delier 
symptomen of aanwezigheid van depressie bij follow-up een rol spelen bij de associatie 
tussen delier en lange termijn cognitieve stoornissen. Bij 53 oudere patiënten werd 3 
maanden na ontslag uit het ziekenhuis een neuropsychologische testbatterij afgenomen. 
Patiënten met een persisterend delier werden geëxcludeerd uit de analyses. Patiënten die 
tijdens de ziekenhuisopname een delier hadden doorgemaakt presteerden slechter op 
taken die het episodisch geheugen testen 3 maanden later. Dit resultaat bleef bestaan na 
correctie voor verschillen in leeftijd, geslacht en het niveau van de cognitie bij opname. Er 
werd geen verschil gevonden met betrekking tot de uitvoering van aandachtstaken. Een 
verstoorde aandacht, wat een kern symptoom is van persisterend delier of depressie , lijkt 
daarom deze verminderde cognitieve functie niet te kunnen verklaren. 
 hoofdstuk 8 beschrijft de associatie tussen delier tijdens ziekenhuisopname en de 
mate van gevoelens van angst en depressie, en symptomen van posttraumatische stress 
3 maanden na ziekenhuisopname. Patiënten die een delier hadden doorgemaakt tijdens 
hun ziekenhuisopname toonden meer symptomen van depressie na 3 maanden in 
vergelijking met controles. Deze associatie bleef bestaan na controle voor leeftijd, niveau 
van cognitie bij opname, mate van symptomen van depressie bij opname en woonsituatie 
(mate van zelfstandigheid). Ook persisterend (sub) syndromaal delier bleek geen 
onderliggende verklaring voor de verhoogde symptomen van depressie bij patiënten 
die een delier hadden doorgemaakt. De mate van angstgevoelens en symptomen van 
posttraumatische stress bij follow-up verschilde niet tussen patiënten die wel en geen 
delier hadden doorgemaakt tijdens ziekenhuisopname. 
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In hoofdstuk 9 worden de resultaten in de hiervoor genoemde onderzoeken nader 
besproken, alsmede de zwakke en de sterke methodologische aspecten van de studies. 
hoofdstuk 10 is de Engelstalige samenvatting van de hiervoor genoemde onderzoeken.


