Werken met de Richtlijn Delirium bij palliatieve patiënten
De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen heeft een aantal richtlijnen ontworpen. Een van deze
richtlijnen betreft delirium.
Delirium is een ziektebeeld dat ontstaat in korte tijd, waarbij de aandacht wisselend verstoord is
en de patiënt meestal verward is, vaak met hallucinaties en waanbeelden. Zowel voor de patiënt
als voor de naasten kan een delirium erg beangstigend en stresserend zijn. Ook voor de
behandelende arts en het verzorgend team kan het ziektebeeld verwarrend zijn. Een delirium
wordt dan ook niet altijd onmiddellijk herkend (22-50%). Aangezien een delirium prognostisch
ongunstig is en vaak een aanleiding is tot dringende hospitalisatie, is een goede diagnostiek en
behandeling dan ook van groot belang. De hoge prevalentie van delier bij kankerpatiënten
opgenomen in een ziekenhuis of palliatieve eenheid (25-45%) en bij patiënten in hun laatste
levensdagen en uren (85-90%) benadrukt dit nog.
Met deze vorming willen de Federatie en de Netwerken van provincie Antwerpen meer
duidelijkheid scheppen over de pathofysiologie en etiologie van delier en over de diagnostiek en
de bestaande behandelingsmogelijkheden. Experten leggen de richtlijn stap voor stap uit en
overlopen de bestaande medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandelmogelijkheden.
Bij de start van de vorming worden deelnemers uitgenodigd om vragen uit hun praktijk in te
brengen. Aan het eind van de vorming is er tijd voor het overlopen van de vragen en voor
uitwisseling.
Deelnemers worden gevraagd om de richtlijn op voorhand door te nemen. U kan de richtlijn
vinden op www.pallialine.be.
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Bijkomende vragen? Neem dan contact met Griet Snackaert van het Palliatief Netwerk
Mechelen, via griet.snackaert@pnmechelen.be.

