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Overzicht presentatie
• Definities
• Huidige analyse wegraking
• Richtlijn
• Nieuw initiatief
• Korte cases
• Behandeling orthostatische hypotensie
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Spraakverwarring…
Transient loss of consciousness = T-LOC
Kortdurend, niet traumatisch bewustzijnsverlies:

• Collaps
• Insult
• Wegraking
• Flauwvallen
• Syncope

Thijs et al, NTVG, 2005



Wegraking
• Voorbijgaand

• Kortdurend

• Bewusteloosheid
• Geen normale motoriek
• Niet responsief
• Amnesie

• Spontaan herstel



DD Wegraking
NIET TRAUMATISCH
Syncope
- Reflex
- Orthostatische hypotensie
- Cardiaal

Epilepsie
Psychogeen
Overig 

TRAUMATISCH
Commotio cerebri



Passagere doorbloedingstoornis



Syncope
• Wegraking tengevolge van passagère cerebrale hypoperfusie

Wieling, Brain, 2009



ESC Guideline Syncope, 2009



Syncope vs Duizeligheid
WEGRAKING
• Syncope

• Vasovagaal
• Orthostatische hypotensie
• Cardiaal

• Epilepsie
• Psychogeen
• Overig

DUIZELIGHEID
• Pre-syncope
• Vertigo
• Dysequilibrium



Geen syncope
Geen globale cerebrale hypoperfusie
• Epilepsie
• Metabole ontregeling, zoals hypoglycemie, hypercapnie
• Vertebrobasilaire TIA
• Intoxicatie

Geen bewustzijnsverlies
• Cataplexie
• Drop attacks
• Val
• Psychogene pseudosyncope
• Carotis TIA



Syncope bij volwassenen

Colman et al, Clin Auton Res 2004



Syncope < 25 jaar

Ganzeboom et al. Am J Cardiol 2003



Verschil jong vs oud

Chen et al, Mayo Clin Proc 2003



Kosten ziekenhuisopname syncope
• VS: geschatte kosten 2,4 miljard
• Ongeveer equivalent aan:

• Astma bronchiale
• HIV
• COPD

Leeftijdsverdeling

Sun et al, JACC 2005





Doorverwijzingen
Huisarts
SEH arts

Cardioloog  Neuroloog

Cardioloog   Neuroloog

Internist



Doorverwijzingen
Huisarts
SEH arts

Cardioloog  Neuroloog
Kinderarts Klinisch Geriater

Cardioloog   Neuroloog

Internist





Richtlijnen Syncope
Huisartsen:
• NHG-Standaard Duizeligheid, 2002

Klinisch Geriaters
• Preventie van Valincidenten bij Ouderen, NvKG, 2004

Cardiologen/Internisten/Neurologen
• Syncope, ESC, 2009

Aanvullende initiatieven:
• Implementatie Syncope richtlijn / Educatie Syncope, SKMS
• Syncopedia
• Behandeling Orthostatische Hypotensie (richtlijn Valincidenten)





Acute boekje – Initiële evaluatie
Drie centrale vragen:

1. ABC stabiel?  

2. Is er sprake van een wegraking?

3. Oorzaak aantoonbaar en/of verhoogd risico op acute hartdood? 



Wegraking??
• Kennelijk bewusteloosheid?

• Geen normale motoriek
• Niet responsief
• Amnesie

• Voorbijgaand?
• Kort (hooguit minuten)
• Spontaan herstel



Acute boekje



Oorzaak aantoonbaar?
• Anamnese
• Lichamelijk onderzoek
• ECG



Voor de wegraking
Cardiaal Neurologisch Reflex/Orthostase

Houding Liggend Liggend

Activiteit Tijdens inspanning Na inspanning

Predisponerende 
factoren

Vasten, warme 
omgeving

Triggers Wekker, koud water 
gelaat, duiken

Lichtflitsen

Omstandigheden Mictie, defecatie, 
angst, bloed zien



Begin van de wegraking
Cardiaal Neurologisch Reflex/Orthostase

Symptomen Hartkloppingen Aura Bleekheid, zweten

Ontbreken van 
symptomen

Focale aanval Misselijkheid,
braken



Tijdens de wegraking (ooggetuige)
Cardiaal Neurologisch Reflex/Orthostase

Oogstand Open Open Open

Gelaatskleur Cyanose Cyanose Bleek

Trekkingen <10 >20 <10

Tongbeet Punt Lateraal Punt

Duur 20-60s 20-60s

Snurken Tijdens 
bewusteloosheid

Tijdens herstel Tijdens 
bewusteloosheid



Einde van de wegraking
Cardiaal Neurologisch Reflex/Orthostase

Symptomen Gestoorde
inprenting

Bleekheid,
misselijkheid, 
braken, zweten

Na aanval Spierpijn

Incontinentie Evt urine Urine en/of
ontlasting

Evt urine



Overige anamnese
• Voorgeschiedenis met cardiale ziekten
• Familiaire onbegrepen acute dood < 40 jaar

• Hoog aantal wegrakingen/lange duur van wegraking

• Medicatie
• Antidiabetica
• Antihypertensiva
• Psychofarmaca

• Intoxicaties



Lichamelijk onderzoek
• Algemeen screenend lichamelijk onderzoek

• Tekenen bloedverlies
• Tekenen trauma

• Staande en liggende bloeddruk
• Cave initiele en late orthostatische hypotensie



ECG afwijkingen
• Bifascicular block
• Intraventriculaire geleidingsafwijkingen
• Mobitz I tweede graads AV-block
• Asymptomatische sinusbradycardie (< 50/min), Sino-artriale block of sinus 

pauze > 3 sec in de afwezigheid van negatieve chronotrope medicatie
• Non-sustained VT
• Pre-excited QRS-complex
• Lang of kort QT-segment
• Vroege repolarisatie
• RBBB patroon met ST-elevatie in V1-V3 (Brugada syndroom)
• Negatieve T golven in rechter precordiale afleidingen, epsilon golf en 

ventriculaire late potentialen suggestief voor Arrhythmogene Rechter 
Ventrikel Cardiomyopathie. (ARVC).

• ST-segment elevaties en Q’s suggestief voor myocardinfarct. 



Laboratoriumonderzoek
op indicatie:
Hb, elektrolyten (natrium, kalium, calcium, magnesium), glucose,  troponine, 

creatine-kinase pro- BNP, d-dimeer, arteriële bloedgasanalyse.





Verhoogd Risico

• Structurele hartafwijkingen en coronairlijden in VG

• Klinische kenmerken die wijzen op een cardiale syncope
• Syncope tijdens inspanning of liggend
• Specifieke triggers, zoals aflopende wekker, duiken
• Afwezigheid van prodromen (over meerdere wegrakingen)
• Hartkloppingen voorafgaande aan de syncope 
• Familiaire voorgeschiedenis met acute hartdood of cardiale ziekte



Voorspellende symptomatologie

D’Ascenzo et al, Int J Cardiol 2013



Differentiatie niet-cardiogene syncope 
• Reflex syncope

• Vasovagaal
• Situationeel
• Carotid sinus
• Atypisch

• Orthostatische hypotensie
• Primair/Secundair autonoom falen
• Medicatie
• Volume depletie



Kanteltafeltest

Parry et al, Q J Med 1999
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Vaatlabcursus



Behandeling autonoom falen
• Leefstijlmaatregelen

• Fludrocortison

• Midodrine

• Droxidopa (geen marktregistratie in Europa)



Leefstijl adviezen - 1
• Hoofdeinde bed 15 cm hoger dan voeteinde
• Elastische kousen tot heupen, met buikband

• Voorzichtig opstaan vanuit liggende en zittende positie 
• Vermijden van manoeuvres die intrathoracale druk verhogen
• Vermijden van langdurige bedrust
• Aanleren van contra-manoeuvres bij symptomatische orthostase: 

aanspannen van been-, bil-, en buikspieren 



Leefstijladviezen - 2
• Afwegen van voor- en nadelen medicatie met orthostase als bijwerking, 

belangrijkste klassen: antihypertensiva, psychotrope middelen 
• Minimaliseer postprandiale hypotensie door maaltijden te spreiden, 

beperk koolhydraten, vermijd alcohol
• Inname van 2,0 tot 2,5 l vocht per dag
• Inname van minstens 10 g keukenzout per dag (streef > 170 mmol Na in 24 

uurs urine) 
• Bij klachten in warm weer: inname van 0,5 liter koud water in 5-15 minuten



Fludrocortison

Campbell et al, BMJ, 1976



Midodrine

Wright et al, Neurology, 1998



Droxidopa

• L-dops
• l-threo-3,4-dihydroxyphenylserine
• synthetic amino acid
• converted both centrally and peripherally into norepinephrine

• Dopamine-β-hydroxylase deficiency - a rare genetic disorder in which
dopamine cannot be converted into norepinephrine
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Effect op klachten

Kaufmann et al,  Neurology, 2014



Enrichment trial droxidopa - 1

Kaufmann et al,  Neurology, 2014



Effect op bloeddruk

Kaufmann et al,  Neurology, 2014



Systematic review 2016
“Moderate level of evidence that droxidopa improves both dizziness and 
general orthostatic hypotension-related symptoms in people with neurogenic
orthostatic hypotension, in the short term”

Strassheim et al,  j hypertens, 2016
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Enrichment trial droxidopa

Biaggioni et al, Hypertension, 2015



Primaire uitkomstmaat

Biaggioni et al, Hypertension, 2015



Effect op staande bloeddruk

Biaggioni et al, Hypertension, 2015
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