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Syncopedia.org	



Cardiale syncope 

Orthostatische  Hypotensie 

Reflex syncope 

TLOC 

Syncope Epileptisch 
insult     

Zeldzamere 
oorzaken 

Psychogeen 

Niet-
traumatisch Traumatisch 

Wegraking/ T-LOC 



VRAAG  
•  De	opbrengst	van	de	anamnese	bij	patienten	
met	wegrakingen	door	een		“non	expert”		
bedraagt:		

	-	40-50%	
	-	60-70	%	
	-	20-30%			
	-	50-60	%	



• 60-70	%	

• EXPERT	>	90%		

ANTWOORD  



	

			FAST:	503	PATIENTS  
•  Diagnostic	yield:	318/503	=	64%			
•  certain	24%,	highly	likely	40%.	Accuracy	91%.		
•  Subjects	<	60	yrs	diagnostic	yield	68%,		
•  Subjects	>	60	yrs	diagnostic	yield	54%	
•  No	diagnosis	185	=	36%				

Van	Dijk	et	al.	High	Diagnostic	Yield	and	Accuracy	of	History,	Physical	Examination	and	ECG	in	Patients	with	Transient	
Loss	of	Consciousness	in		FAST:	The	Fainting	Assessment	study.		
J	Cardiovasc	Electrophysiol	2008;19:48-55	



DIAGNOSTIEK	AHV	ANAMNESE		

•  Gouden	standaard		
•  Circulair	redeneren		
•  Lange	termijn	follow	up		



HOOFDZAKEN	

•  Epidemiologie	
•  Opbouwen	ipv	afnemen	anamnese		
•  Kennis	pathofysiologie	korte	termijn	
bloeddrukregulatie	

•  Geen	cardiale	syncope	missen	
•  Epilepsie	niet	overdiagnosticeren	





FREQUENTIE  
Patienten		
tot	25	jaar	

Hele	leven	

Reflex	syncope	
	

350/1000	 500/1000	

Epilepsie	 5/1000	 8/1000	

Cardiale	syncope	 <	1/1000	 ??	



reflex
epilepsie
psychogeen
cardiaal



I	have	no	idea	what	the	problem	is,	but	
the	engine	and	the	wiring	are	fine.			

 “YOU-DO-NOT-HAVE”		SYNDROME	



General population
18.1 – 39.7

General practice
9.3

ED
0.7

Syncope events/visits per 1000 patient-years

Syncope events/visits per 1000 patient-years in The Netherlands.  
ED = Emergency Department  
 
Olde Nordkamp et al. Syncope prevalence in the ED compared to general practice and  
population: a strong selection process. Am J Emerg Med  2009;27: 271‑279. 
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Reflex        OH          Cardiac     Neuro      Psych     Unexplained      

5	studies	in	emergency	setting:	



 SYNCOPE	UNIT		 				         
 

 N	=	1651		(jan	2000	–	aug	2011).	Leeftijd	46	(8	–	96)	
	

		 	Vasovagal 	 	 	 		958 				58	%	
	 	Situational 	 	 	 		108 			6,6	%	
	 	Sinus	Caroticus	hypersensitivity 			49 			3,0	%	
	 	Cardiac 	 	 	 		14										0,8	%	
	 	Initial	orthostatic	hypotension 			92 			5,6	%	
	 	Orthostatic	hypotension 	 		154 			9,3	%	
	 	Epileptic 	 	 			 		14 			0,8	%	
	 	Psychogenic					 		 		 	169 		10,2	%	
	 	Unexplained	 	 	 		 		93 			5,7%		



CASUS	1.		

•  24	jaar	oude	prof	voetballer	(Inter	Milan,	
national	team)	

•  wegraking	tijdens	TV	interview			





CASUS	1.			

•  Presentatie	SEH.		Wat	gaat	u	hem	vragen.		





TAKE	HOME	MESSAGE		

•  DON’T:	echo,		Holter,	exercise,	MRI	heart,	ILR	
Ajmaline	test,		genetics,	etc		

•  CONSIDER:	Expert	history	taking	

•  TAKE	TIME,	LISTEN		

•  CIRCULATORY	PHYSIOLOGY,	PSYCHOLOGY	
 
	
		



	 	CASUS	2.		
Wegraking	in	tattoo	shop  





CASUS	2.			

•  Presentatie	SEH.		Wat	gaat	u	haar	vragen.		





ANAMNESE	DOOR	EXPERT		

•  veel	kennis			
•  wat	is	er	precies	gebeurd		
•  intensief	luisteren,	vragen	stellen					
•  patroon	herkenning,	intuitie			
•  pathophysiology		
•  detective		
•  psychosociale	factoren		



DIAGNOSING	BY	HISTORY		

- “highest	batting	average”		
-	anamnese	opbouwen,	niet	afnemen		
	
	
-	ondervraging,	alleen	feiten	houding	
-	Interruptie		<	20	s	

 
  





•  orthostatische	duizeligheid		
•  incidentele	wegrakingen			
•  erectiele	dysfunction	
•  pure	autonomic	failure	

CASUS	3		









CASUS	4			

-	teenager	17	jaar			
-	licht	in	het	hoofd	bij	opstaan		
-	wegrakingen		
-	talrijke	evaluaties			
-	197	cm,73	kg	



45/30	



Van	Wijnen,	Harms,	Wieling.	Orthostatic	hypotension	in	the	first	minute	after	standing	
up.	What	is	the	clinical	relevance	and	do	symptoms	matter?	Hypertension	mei	2018		



Situationele	syncope	
	
-  hoesten	
-  mictie	
-  defecatie	
-  slikken	
-  etc		
	





Faulkner	M,	Sharpey-Schafer	EP.	Circulatory	effect	of	trumpet	playing	BMJ	
1959;685-686	

Lightheaded		

CASUS	5		



		
E.P	Sharpey-Schafer	1908-1963	

Emergencies	in	general	practice.		
SYNCOPE	Br	Med	J	1956;1:506-509		



Emergencies	in	general	practice		
SYNCOPE	Br	Med	J	1956;1:506-509	

•  “It	is	difficult	to	take	an	intelligent	history,	conduct	
a	proper	physical	examination,	or	explain	the	
occurrence	to	a	worried	patient	without	
knowledge	of	the	mechanisms	involved	“	



“CASUS	6:	Fainting	lark	”		

•  hurken		
•  hyperventilatie		
•  opstaan		
•  persen			

	









	
Lempert	et	al.	Videometric	analysis.		
Ann	Neurol	1994;36:233-237				





Hypoperfusion	brain	

•  na	6	sec:	staren,	“freeze”	
•  zwarte	vlekken	zien		
•  omhoog	draaien,	verlies	spiertonus			
•  7-13	s:	verlies	bewustzijn			
•  na	14	s	spierschokken		
•  georienteerd	binnen	20	s		



Spierschokken.	Syncope	vs	Epileptische	
insult			

•  Epileptisch	insult:	tongbeet,	cyanose,	
bewustzijnsverlies	>	5	min,	postictale	
confusie	>	5	min,	<	10	schokken		

•  Syncope:	prolonged	standing,	sweating,	
looking	pale,	nausea,	presyncope,	>	20	
schokken	



Figure to the manuscript “Tongue bite …” by van der Sluijs and 
Bloem 

Laterale	tongbeet:		
Specificiteit	=	99%		





CASUS	6		

•  vitale	85-jarige	weduwe	
•  woont	zelfstandig	
•  zoon	is	huisarts	
•  voorgeschiedenis:	polymyalgia,	totale	
knieprothese	rechts	



WEGRAKINGEN			
•  geen	voor	medio	2009	
•  1ste	liep	naar	de	voordeur	voor	de	post	
•  2de	stond	op	uit	stoel	
•  3de	weet	niet	
•  4de	liggend	in	bed,	cyanose	?	
•  duur	kort	(<30	s)	



			CARDIOLOOG			

•  LO:	geen	afwijkingen		
•  ECG:sinusritme,	LBBB,	PQ-0.10	
•  echocardiogram:	goede	LV	functie	





WAT	IS	DE	DD	



DD:	SYNCOPAL	EPISODES	

•  Intermittent	heart	block	

•  Carotid	sinus	hypersensitivity	

•  Tachyarrhythmia	



VERVOLG		
•  24-12-2009	tot	31-12-2009	wegraking	na	
opstaan	met	schokken,	misselijkheid	en	
dysarthrie			

•  Holter,	EEG,	CT,	MRI	
•  medicatie	selokeen	ZOC	25	mg,		amidorone	
1	dd	200	mg,	depakine	chrono	2	dd	300	mg	

•  verwijzing	syncope	unit	AMC					



SYNCOPE	UNIT	AMC		
•  kort	licht	gevoel	in	het	hoofd	
•  sensatie	in	afgrond	getrokken	te	worden	
•  draaien	hoofd	naar	links	geeft	duizelingen	
•  geen	orthostatische	intolerantie	

• WAT	NU		



LAB	EVALUATIE		
•  BP	liggend	145/60	mm	Hg,	na	3	
minuten	staan	158/64	mm	Hg	

•  Geen	bloeddrukdalingen	bij	
carotismassage	of	draaien	hoofd				

• WAT	NU	



BELEID	

•  alle	medicatie	stop	afgezien	prednison	
en	oogdruppels		

•  afwachtend	beleid	
•  voelt	zich	prettiger	

		



VERVOLG	
•  opnieuw	kortdurende	wegrakingen	

•  Implantatie	Reveal	



VERVOLG	
•  opnieuw	wegrakingen	
•  Reveal	dd	12-02-2010	
•  13-	18	februari:	17	episodes	met	
pauzes	>3s	tgv	intermitterend						
	hartblok	



25 mm/sec. 5 hokjes = 1 s.  
Pauze van ruim 5 s. 
Sinusknoop snelheid is ongeveer 75/min 
 

> 5 s  

30 sl/min   27  sl/min  



CONCLUSIE		
•  Intermitterend	totaal	blok		

•  LBBB	+	wegrakingen.	Kans	totaal	blok	zeer	
groot	

•  Pacemaker.	Geen	wegrakingen	meer	
gedurende	18	mnd	

•  			



CASUS	6 	

34	yo	woman	
•  PMH	rheumatoid	arthritis	
•  anxiety	
•  5	T-LOC	episodes	variably	ascribed	to	syncope	and	
seizures	



ELSEWHERE		

•  awakened	from	sleep,	by	phone	ringing,	answered	
this	phone,	spoke	for	a	minute	and	lost	
consciousness,	regained	consciousness	several	
minutes	later.	Thought	she	had	fallen	asleep	while	
talking	on	the	phone.	



•  Roommate	said	he	heard	moaning	and	bed	shake,	
and	something	like	washing	machine.		She	did	feel	
weak	and	nauseated	and	generally	awful	but	fully	
aware.	No	postictal	state.	She	was	seen	in	a	local	ER.	
Told	it	could	be	a	seizure	at	that	time	

ELSEWHERE		



QUESTION	

With	this	information:	

-  I	cannot	make	a	likely	diagnosis		

-  I	feel	for	>	80%	certain	about	the	
diagnosis				



 
“I	have	heard	these	
kind	of	stories	many	
times	“		
		

CONSULTATION	COLLEGUE	NEXT	
DOOR		



 
 

34	yo	woman,	rheumatoid	arthritis,	
anxiety,	5	LOC	episodes	variably		
ascribed	to	syncope	and	seizures		

	
	=	long	QT2	

	



n  awakened	from	sleep,	by	phone	ringing,	answered	this	
phone,	spoke	for	a	minute	and	lost	consciousness		

n  =	long	QT2.	Delay	is	typical.			

n  regained	consciousness	several	minutes	later.		Thought	she	
had	fallen	asleep	while	talking	on	the	phone.	Roommate	said	
he	heard	moaning	and	bed	shake,	and	something	like	washing	
machine		

n  =	VT,	circulatory	arrest		

	
	
	



*	

*		



Torsades	de	Pointes	VT	



EPILOGUE	

•  Long	QT	2	Syndrome	
•  Torsades	de	Pointes	Ventricular	
Tachycardia	

•  KCNH2	Mutation	
•  ICD	Implanted	



Syncopedia.org	





Casus:	Gevallen	sportster	
–  Probleem:	 	Analyse	wegraking	
–  Moeilijkheid:	 	Eenvoudig	
–  Situatie: 	 	SEH	
–  Leeftijd: 	 	19	
–  Doelgroep:	 	Allen	
–  Lengte: 	 	26	dia's	
–  Schrijver: 	 	JHW	Rutten,	Radboudumc		

Werkgroep	voor	
Syncope	en	Autonome	

Aandoeningen	



Spoedeisende Hulp 

De	patiënte,	Suzan	van	Nimwegen,	19	jaar,	wordt	
binnengebracht	door	ambulanceverpleegkundige.		
	
De	SEH	verpleegkundige	vertelt	u	het	volgende:	
	
“Mevrouw	is	tijdens	hardlopen	onderuit	gegaan,	
bij	binnenkomst	alweer	aanspreekbaar,	zit	er	nu	
redelijk	bij…”	

	



Anamnese	
“Ik	herinner	me	nog	dat	ik	rende	over	het	veld,	dat	
ik	even	ging	staan,	daarna	ben	ik	alles	kwijt.	Het	
volgende	wat	ik	weet	is	dat	Maaike	(vriendin	van	
patiënte	die	meegekomen	is	naar	ziekenhuis)	over	
me	staat.”	



Aanvullende	anamnese	
“Ik	had	net	2	km	gerend	door	een	modderige	akker.	Ik	
voelde	mijn	hart	kloppen	voordat	ik	onderuit	ging,	ook	
voelde	ik	me	heel	naar.	Ik	was	misselijk	en	het	werd	
zwart	voor	de	ogen.	Zweten	deed	ik	al.	Vlak	voor	dat	
ik	onderuit	ging	stond	ik	stil	en	keek	achterom	naar	
Maaike.”	
	
VG:	 	M.	Pfeiffer,	tonsillectomie	
FA:	 	Geen	acute	hartdood	of	hartziekten	in	de	familie	
Med:		Microgynon		
Intox:	Roken	bij	gelegenheden,	alcohol	4-6	ie	per	
weekend	

	
	



Aanvullende	hetero-anamnese	
“Suzan	trok	1	of	2	keer	met	haar	hand,	het	zag	er	
eng	uit.	Suzan	zag	er	bleek	uit.	Ze	was	dus	even	
weg,	maar	kwam	meteen	weer	bij.	Nadat	ze	weer	
bijkwam	duurde	het	een	paar	minuten	voor	ze	
weer	stond	maar	toen	voelde	ze	zich	ook	weer	
goed.	We	wilden	toen	doorgaan	met	de	wedstrijd,	
maar	de	wedstrijdleiding	vond	het	verstandiger	
dat	we	naar	het	ziekenhuis	gingen.	Die	hebben	dan	
ook	de	ambulance	gebeld.”	
	



Gericht	lichamelijk	onderzoek	
Geen	trauma	capitis,	geen	tongbeet	
Liggende	bloeddruk	106/64	pols	68		
Staande	bloeddruk	na	3	minuten	108/72	pols	74	
Auscultatie	hart:	S1S2		
Screenend	neurologisch	onderzoek	niet	afwijkend	
	
Bij	lichamelijk	onderzoek	geen	afwijkingen	bij	
algehele	inspectie,	en	geen	afwijkingen	bij	
onderzoek	van	thorax,	abdomen	en	extremiteiten	
	



ECG	

Wat	vindt	u	van	het	ECG?	De	beoordeling	volgt	op	de	volgende	dia.		



Interpretatie	ECG	
•  Ritme:	sinusritme	
•  Frequentie:	55	slagen	per	minuut	
•  Normale	geleidingstijden	
•  Normale	hartas	
•  Normale	morfologie	p-top	
•  Overig	geen	bijzonderheden	

	



Wat	is	de	meest	waarschijnlijke	oorzaak	op	basis	
van	de	huidige	bevindingen?	
	

1.  Syncope	
2.  Epileptisch	insult	
3.  Pseudosyncope	

	
	

? Vraag 



Syncope	
– Dit	past	prima;	het	aantal	trekkingen	(<10)	pleit	er	
voor.	Het	optreden	direct	na	inspanning	past	bij	
post-exercise	vasovagale	syncope.	Cardiale	syncope	
is	minder	waarschijnlijk.	

Epilepsie	
– Er	zijn	geen	positieve	tekenen	voor,	en	het	lage	
aantal	trekkingen	(<10)	pleit	er	tegen.	Incontinentie	
helpt	niet	bij	het	onderscheid	insult-syncope.		

	

... Toelichting 



Dit	zijn	in	het	algemeen	de	anamnestische	aanwijzingen	
voor	cardiale	syncope:	
-  Wegraking	vanuit	liggende	positie	
-  Wegraking	tijdens	inspanning	
-  Specifieke	triggers	(koud	water	in	gelaat,	duiken,	
wekker)	

-  Hartkloppingen	
-  Afwezigheid	misselijkheid,	bleek	zien,	zweten	(meerdere	
episodes)	

-  Cyanose	
-  VG	Hartziekten	
	

... Toelichting 



Dit	zijn	de	ECG-gevaarstekenen	voor	cardiale	
syncope:	

•  Bifascicular	block	
•  Intraventriculaire	geleidingsafwijkingen	(QRS	>	0.12	sec)	
•  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	(normaal:	QTc	man	300-450	ms;	vrouw	300-460	ms)	
•  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.		
	

... Toelichting 



Hier	volgen	de	kernpunten	van	het	verhaal	van	Suzan	van	Nimwegen:		
–  Jonge	leeftijd,	wegraking	vanuit	stilstaande	positie	direct	na	zware	

sportinspanning.	Geen	cyanose.	Daarnaast	misselijkheid	passend	bij	
reflexsyncope.	Hartkloppingen	direct	na	fysieke	inspanning.	Bij	familie	
anamnese	en	in	de	voorgeschiedenis	geen	aanwijzingen	voor	
hartziekten.	

–  ECG	normaal	
	
Conclusie:	werkdiagnose	post-exercise	vasovagal	syncope;	reflexsyncope	
uitgelokt	door	het	plotseling	stoppen	van	lichamelijke	inspanning.		
	
Differentiaal	diagnostisch	dient	te	worden	gedacht	aan	een	cardiale	
syncope.	
	
	

... Toelichting 



Iets	wat	je	in	dit	verhaal	op	het	verkeerde	been	kan	zetten	is	de	rol	van	
inspanning:	
	
•  Maak	anamnestisch	onderscheid	tussen	syncope	tijdens	inspanning	

(cardiaal)	en	direct	na	inspanning.		
•  Syncope	direct	na	inspanning	wijst	op	een	oorzaak	in	de	bloeddruk,	die	

dan	laag	is.	Het	vaatbed	in	de	beenspieren	staat	nog	wijd	open	maar	
het	effect	van	de	spierpomp	valt	ineens	weg.		

•  Syncope	tijdens	inspanning	wijst	op	een	cardiale	origine	

•  Aanvullend	onderzoek	ter	evaluatie	van	de	bloeddrukrespons	op	
beweging	en	uitsluiting	van	een	cardiale	syncope	
–  Holter	registratie	
–  Inspanningstest	met	ecg	en	continue	bloeddrukregistratie	
–  Echocardiografie	

	

	

Conclusie	en	lessen	
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