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Een wegraking kan door verschillende ziektebeelden veroorzaakt worden.1 Als een 
wegraking veroorzaakt wordt door tijdelijke arteriele hypotensie en hypoperfusie 
van de hersenen ten gevolge van reflexmatig vasodilatatie, bradycardie, of beide, 
wordt de aandoening reflex syncope genoemd.1, 2 Vasovagale syncope (VVS) is de 
meest voorkomende oorzaak van reflex syncope.3, 4 Dit proefschrift gaat over het 
diagnosticeren en behandelen van reflex syncope. De nadruk ligt op VVS.

Als patiënten die wegrakingen hebben medische hulp zoeken, moeten poortartsen 
differentiëren tussen relatief goedaardige en potentieel dodelijke oorzaken van 
wegrakingen.4, 5 De anamnese speelt een cruciale rol bij de initiële evaluatie van 
patiënten met wegrakingen, omdat het waardevolle informatie kan geven over de 
onderliggende oorzaak.6, 7 Het kan moeilijk zijn om patiënten met wegrakingen 
te diagnosticeren. Een reden hiervoor is dat de feitelijke wegrakingen zelden 
geobserveerd worden door artsen, en de beschrijving door een ooggetuige van een 
wegraking –indien aanwezig- is niet altijd betrouwbaar.5 Bovendien kunnen de 
tekens en symptomen van verschillende oorzaken van wegrakingen erg op elkaar 
lijken.6

In Hoofdstuk 2 veronderstelden we dat niet alleen de incidentie maar ook de 
klinische kenmerken van reflex syncope zouden kunnen verschillen wat betreft 
leeftijd en geslacht. Om dit te onderzoeken gebruikten we gegevens van de ‘Fainting 
Assessment Study (FAST),’ een prospectief cohort onderzoek dat ontworpen was om 
de accuratesse van diagnostische strategieën te evalueren bij volwassen patiënten 
die zich presenteren met wegrakingen.7 In dat onderzoek werden 503 patiënten 
(mediane leeftijd 52 jaar; 56% van de deelnemers waren man) geïncludeerd die zich 
presenteerden met wegrakingen bij een van de deelnemende ziekenhuisafdelingen van 
het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Met behulp van een gestructureerde 
vragenlijst werd op een uniforme wijze bij alle patiënten informatie verzameld over 
prodromale tekens, symptomen en uitlokkende factoren van episoden. Na deze 
evaluatie werd een initiële diagnose gesteld en werd zo nodig aanvullend onderzoek 
verricht. Er werd een uiteindelijke diagnose gesteld op basis van alle beschikbare 
gegevens na 2 jaar follow-up.7 Het FAST-onderzoek liet zien dat reflex syncope over 
het algemeen de meest voorkomende diagnose was bij 60% van de patiënten.7 Wij 
vonden dat reflex syncope vaker voorkwam bij jongere patiënten (73% bij patiënten 
jonger dan 40 jaar) dan bij oudere patiënten (45% bij patiënten van 60 jaar of ouder). 
De prevalentie van alle tekens en symptomen, behalve ‘bleekheid’ was ook hoger 
bij patiënten jonger dan 60 jaar. Afgezien van verschillen in leeftijd, was het aantal 
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episoden reflex syncope in het afgelopen jaar hoger bij vrouwen dan bij mannen (2 
vs. 1; p= 0.02). Over het algemeen rapporteerden vrouwen meer prodromale tekens 
en symptomen dan mannen. Het feit dat tekens, symptomen en uitlokkende factoren 
van reflex syncope vaker gerapporteerd worden door vrouwen en jonge mensen dan 
door mannen en ouderen kan waardevol zijn bij het diagnosticeren van patiënten die 
zich presenteren met wegrakingen.

De ‘Calgary Syncope Symptom Score (Calgary Score)’ is ontwikkeld door de groep 
van Sheldon om een beperkt aantal items van de anamnese te selecteren die helpen 
een onderscheid te maken tussen VVS en andere oorzaken van wegrakingen.8 De 
Calgary Score bestaat uit 7 diagnostische vragen. Aan elk positief antwoord wordt 
een aantal punten toegekend. Door deze punten op te tellen wordt een totaalscore 
berekend. Als patiënten een totaalscore hebben die op of boven de afkapwaarde –2 
ligt, worden ze geclassificeerd als het hebben van VVS. Patiënten met een totaalscore 
onder de afkapwaarde worden geclassificeerd als het niet hebben van VVS.
In het onderzoek dat gerapporteerd wordt in Hoofdstuk 3 evalueerden we de 
diagnostische accuratesse van de Calgary Score in de FAST-populatie. Voor dit doel 
berekenden we de Calgary Score voor 380 patiënten die zich presenteerden met 
wegrakingen. Op basis van deze score, werden deze patiënten gediagnosticeerd op 
basis van het al of niet hebben van VVS. De diagnosen gebaseerd op de Calgary 
Score werden vervolgens vergeleken met de uiteindelijke diagnosen die verkregen 
zijn na aanvullend onderzoek en 2 jaar follow-up. Wij vonden dat de sensitiviteit 
en specificiteit van de Calgary Score respectievelijk 87% (95% BI: 82 tot 91%) en 
32% (95% BI: 24 tot 40%) waren. In het originele onderzoek werd een sensitiviteit 
van 89% en een specificiteit van 91% gerapporteerd.8 Hoewel de sensitiviteit die wij 
verkregen overeenkomstig was, was de specificiteit in ons validatie-onderzoek lager. 
Het incorrect labelen van patiënten als het hebben van VVS kwam het vaakst voor 
bij patiënten met psychogene pseudosyncope (specificiteit 21%), maar het kwam 
ook veel voor bij patiënten met cardiale syncope (specificiteit 32%). De mortaliteit 
bij patiënten met cardiale syncope, neurologische en onbekende oorzaken van 
wegrakingen is hoger in vergelijking met de algemene populatie, terwijl de prognose 
bij patiënten met VVS gunstig blijkt te zijn.4, 9 Uit de resultaten van ons onderzoek 
blijkt dat de Calgary Score aan veel patiënten incorrect de diagnose VVS toekent: 
hun feitelijke uiteindelijke diagnoses waren anders, en mogelijk ernstiger. Op basis 
van dit slechte functioneren in de klinische praktijk concludeerden we dat de waarde 
van het Calgary Score voor patiënten die zich presenteren met wegrakingen beperkt 
is in een algemeen ziekenhuis.
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Niet-medicamenteuze behandeling wordt aanbevolen als de eerste lijn van 
behandeling voor VVS in de huidige behandelingsrichtlijn voor syncope.1 Deze 
behandeling bestaat uit het handhaven van een adequate inname van vloeistoffen 
en zout, regelmatige inspanning en het toepassen van tegendrukmanoeuvres, zoals 
benen kruisen, het aanspannen van been- en buikspieren en hurken.1, 10, 11 Bij relatief 
mild aangedane patiënten blijkt een combinatie van maatregelen in levensstijl en 
tegendrukmanoeuvres de syncope burden met 39% te verlagen.12 Het was onbekend 
of ernstig aangedane patiënten baat zouden hebben bij deze behandeling, niet 
alleen met betrekking tot de terugkeer van (pre-)syncope, maar ook wat betreft een 
ander belangrijk doel van de behandeling: het verbeteren van kwaliteit van leven. 
In de studie die in Hoofdstuk 4 beschreven wordt evalueerden we prospectief de 
effectiviteit van niet-medicamenteuze behandeling bij patiënten die minstens 3 
wegrakingen hadden gehad in de afgelopen 2 jaar. In deze open studie, registreerden 
we de terugkeer van syncope en kwaliteit van leven (KvL) bij 100 patiënten die 
niet-medicamenteuze behandeling kregen. Algemene KvL werd beoordeeld met de 
‘Short Form-36’ vragenlijst; KvL gerelateerd aan syncope werd gemeten met de 
‘Syncope Functional Status Questionnaire.’
In de eerste 6 maanden follow-up hadden 42% van de patienten opnieuw syncope 
gehad, oplopend tot 49% na één jaar. Ondanks deze bevindingen was het mediane 
aantal wegrakingen in het eerste jaar van de niet-medicamenteuze behandeling lager 
dan in het jaar voor het begin van de behandeling (mediaan 0 vs. 3; p< 0.001). In 
het eerste jaar van de niet-medicamenteuze behandeling paste 94% van de patiënten 
tegendrukmanoeuvres toe. Voor de meesten van hen (52%) hielpen deze manoeuvres 
goed. De belangrijkste redenen voor het falen van deze strategie waren: onvoldoende 
tijd om tegendrukmanoeuvres toe te passen (56%) en falen van de manoeuvres 
om het proces te stoppen (25%). Vier procent van de patiënten was vergeten de 
tegendrukmanoeuvres toe te passen. Bij 63% van alle patiënten observeerden we 
zowel een afname van het aantal syncopes als een verbetering van KvL met niet-
medicamenteuze behandeling. Omdat niet-medicamenteuze behandeling een gunstig 
effect heeft op zowel de terugkeer van syncope als KvL bij patiënten met relatief 
veel terugkeer van VVS, bevelen wij aan dat patiënten waarbij de diagnose VVS is 
gesteld in het begin niet-medicamenteuze behandeling ontvangen.

Een eerder onderzoek rapporteerde dat psychiatrische symptomen vaker voorkomen 
bij VVS patiënten dan bij gezonde controlepatiënten (71% vs. 23%).13 Wij 
veronderstelden dat de effectiviteit van de behandeling negatief beïnvloed kon worden 
door de hoeveelheid algemeen psychologische klachten. We analyseerden tot welke 
mate de effectiviteit van de niet-medicamenteuze behandeling zoals beschreven in 
hoofdstuk 4 beïnvloed werd door de mate van algemeen psychologische klachten 
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die beoordeeld waren voorafgaand aan het begin van de behandeling (Hoofdstuk 
5). We registreerden de prevalentie van psychologische klachten voorafgaand aan 
de start van de niet-medicamenteuze behandeling gebruik makend van de ‘Symptom 
Checklist 90-R (SCL-90-R).’ Deze vragenlijst met 90-items wordt toegepast om 
de zelfgerapporteerde algemeen psychologische symptomen te evalueren op een 
rating schaal van 5 punten.14 De items van de SCL-90-R worden onderverdeeld in 
9 subschalen: agorafobie, angst, depressie, somatisatie, insufficiëntie van denken 
en handelen, interpersoonlijke sensitiviteit en paranoïde ideeën, vijandigheid en 
slaapproblemen.14 De totaalscore, de Global Severity Index, wordt verkregen door 
de afzonderlijke subschaal scores op te tellen. Hoe hoger de scores op de subschalen 
en totaalscores, hoe meer patiënten psychologische symptomen rapporteerden. Wij 
vonden dat de Global Severity Index voorafgaand aan de behandeling hoger was in 
onze patiëntengroep dan in een referentiepopulatie (142 vs. 118;p< 0.001). Patiënten 
met een 10 punten hogere Global Severity Index hadden een verhoogd risico op 
het terugkeren van syncope tijdens follow-up (odds ratio 1.11; 95% BI: 1.01 tot 
1.21). Algemeen psychologische klachten bleven geassocieerd met de terugkeer van 
syncope na aanpassing voor andere potentiële prognostische factoren zoals leeftijd, 
geslacht en de frequentie van syncope in de laatste 2 jaar voorafgaand aan de niet-
medicamenteuze behandeling. De frequentie van syncope in de laatste 2 jaar voor het 
begin van de behandeling was het sterkst geassocieerd met terugkeer van syncope.

Bij patienten met reflex syncope die niet reageren op niet-medicamenteuze 
behandeling kunnen verschillende soorten behandelingen met medicijnen of 
pacemakers overwogen worden. In het Cochrane review in Hoofdstuk 6 bekeken we 
systematisch de literatuur over de effectiviteit van de verschillende medicamenteuze 
behandelingen: beta-blockers, fludrocortisonen, alpha-adrenerge agonisten, selective 
serotonine heropname remmers, ACE-inhibitors, disopyramide, anticholinergica en 
zouttabletten. We onderzochten ook de effectiviteit van dual chamber pacemaker 
behandeling bij patiënten met VVS, sinus carotis syncope en situationele syncope. 
We includeerden 40 studies over VVS en 6 over sinus carotis syncope. Geen enkele 
studie over situationele syncope voldeed aan de criteria voor inclusie in onze review. 
In totaal namen 2386 patiënten deel in de 46 geïncludeerde studies. De studiegrootte 
varieerde van 8 tot 208 deelnemers, met een mediaan van 42. In veel studies werd 
een kanteltafeltest gebruikt om de effectiviteit van de behandeling te evalueren. De 
betrouwbaarheid van kanteltafeltesten is echter laag.10 Kanteltafeltests geven geen 
informatie over het vermogen van de interventie om de terugkeer van syncope 
te voorkomen in het dagelijks leven.10, 15, 16 Ondanks het feit dat we een redelijk 
aantal trials geïncludeerd hebben in onze review, blijven veel onduidelijkheden 
bestaan. De belangrijkste redenen voor dit incomplete beeld zijn dat studies klein 
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zijn wat betreft de groepsgrootte, verschillende selectiecriteria gebruiken, een 
variëteit controlebehandelingen en vaak niet geblindeerd zijn. Bovendien ligt de 
nadruk niet altijd op uitkomsten die voor patiënten relevant zijn. We besloten de 
effectiviteit van medicamenteuze behandeling te analyseren onafhankelijk van de 
dosering van het medicament om in staat te zijn bepaalde conclusies te trekken 
van het beperkte aantal beschikbare studies. Dit zou het optreden van syncope 
en bijwerkingen kunnen beïnvloeden als gevolg van dosis-effect relaties. In onze 
systematische review vonden we geen consistent significante verschillen voor 
elk van de behandelingsvergelijkingen. Om deze reden concludeerden we dat er 
momenteel onvoldoende bewijs is om het gebruik van elk van de medicamenteuze 
en pacemaker-behandelingen voor VVS en sinus carotis syncope.

In alle studies die in onze systematische review geïncludeerd zijn, werd de behandeling 
direct na de diagnose gesteld, i.e. zonder eerdere niet-medicamenteuze behandeling. 
In de studie in Hoofdstuk 7 gebruikten we een andere benadering: alleen patiënten 
die minstens 3 of meer wegrakingen en/of bijna-wegrakingen hebben doorgemaakt 
tijdens de niet-medicamenteuze behandeling (maatregelen wat betreft levensstijl 
en tegendrukmanoeuvres) ontvingen additionele gerandomiseerde cross-over 
behandeling met midodrine en placebo. Patiënten ontvingen zowel behandeling met 
midodrine als placebo, elk gedurende 3 maanden met een week washout er tussen in. 
De behandelingsvolgorde werd bepaald door een gecomputeriseerde randomisatie 
procedure. Patiënten en de onderzoeksarts waren geblindeerd voor de behandeling 
die aan de patiënt gegeven werd. Bij start van het onderzoek en na start van de 
behandeling werd informatie verzameld over de terugkeer van (bijna-)wegrakingen, 
het optreden van bijwerkingen en KvL. We analyseerden en vergeleken de terugkeer 
van (bijna-)wegrakingen en KvL tussen additionele behandeling met midodrine en 
placebo.
In deze cross-over trial, werden 23 patiënten geïncludeerd (19 van hen waren man; 
gemiddelde leeftijd 32 jaar). Het mediane aantal wegrakingen tijdens de behandeling 
was niet significant verschillend voor behandeling met midodrine en placebo (0 
vs. 1; p= 0.57). We observeerden geen statistisch significante verschillen met 
betrekking tot het mediane aantal pre-syncopes (6 vs. 8; p= 0.90) en het optreden 
van bijwerkingen tijdens de behandeling (48% vs. 57%; p= 0.75). KvL verschilde 
niet wezenlijk tussen behandeling met midodrine en placebo. Om deze reden zouden 
we behandeling met midodrine niet aanbevelen aan patiënten die niet reageren op 
niet-medicamenteuze behandeling.

Dit proefschrift bevestigt dat het afnemen van een adequate anamnese helpt om 
verschillende oorzaken van wegrakingen te onderscheiden. In aanvulling op tekens, 



Nederlandse samenvatting184 Nederlandse samenvatting

symptomen en uitlokkende factoren, kan informatie over leeftijd en geslacht ook 
bijdragen, omdat de verdeling van tekens en symptomen onder patiënten met reflex 
syncope verschilt wat betreft leeftijd en geslacht. Onze validatiestudie van de Calgary 
Score laat zien dat elk diagnostisch instrument dat ontwikkeld is om patiënten die 
zich presenteren met wegrakingen te diagnosticeren gevalideerd moeten worden 
in een externe populatie voordat het in de klinische praktijk geïmplementeerd kan 
worden. Onze bevindingen laten zien dat patiënten die ernstige aangedaan zijn door 
VVS waarschijnlijk baat hebben bij niet-medicamenteuze behandelingsmaatregelen, 
niet alleen met betrekking tot de terugkeer van syncope, maar ook KvL. We bevelen 
daarom aan dat niet-medicamenteuze behandelingsmaatregelen gegeven moeten 
worden aan alle patiënten die de diagnose VVS hebben gekregen.

Op basis van onze systematische review concluderen we dat er onvoldoende bewijs 
is om reflex syncope met medicijnen of pacemakers te behandelen. Toch worden veel 
interventies die in deze review onderzocht werden regelmatig gebruikt in de klinische 
praktijk. Het is belangrijk nieuwe studies te ontwerpen van goede methodologische 
kwaliteit en voldoende grootte om de effectiviteit van medicamenteuze en pacemaker 
interventies na falen van niet-medicamenteuze behandeling te bepalen. Door een 
betere diagnose en effectieve behandeling, hopen we de ziektelast bij patiënten met 
syncope te verminderen en hun kwaliteit van leven te verbeteren.
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