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TLOC ≠ Syncope



Indeling

Reflex syncope 
vasovagaal 
situationeel (niezen, mictie, defecatie, …) 
carotid sinus syndroom 

Orthostatische syncope 
medicatie gerelateerd 
volume depletie 
autonoom falen (primair/secundair) 

Cardiale syncope 
bradycardie 
tachycardie 
structureel hartlijden 
grote bloedvaten

Diagnostiek

- Voor optimale behandeling is het essentieel het 
onderliggende mechanisme te identificeren (vaso-
depressor, cardio-inhibitoir, aritmogeen, structureel hartlijden). 

- Mogelijk gecombineerd mechanisme (bv. vaso-depressor 
en cardio-inhibitoir in reflex syncope). 

- Identificeren van de hoog risico patiënt, waar verder 
onderzoek noodzakelijk is, en de patiënt met een 
echt laag risico. 

- Uitsluiten/bevestigen van (ventriculaire) aritmie.



Diagnostiek

Testen 
- Anamnese 
- Klinisch onderzoek 
- Carotis sinus massage 
- Tilt testing (kantel tafel test)
- Autonome testen 
- Adenosine testing 
- ECG 
- 24 u Holter 
- Meerdagen Holter
- Externe loop recorders
- Implanteerbare hartritme monitors (loop recorders)
- Video registratie
- Biomarkers (adenosine, BNP)
- Stresstest 
- Echocardiografie 
- Elektrofysiologische testing
- Coronarografie

Hypotensieve gevoeligheid :
Tilt test is geïndiceerd om de gevoeligheid van 
de patiënt om een vasodepressor  type reactie 

te ontwikkelen

ECG monitoring (langdurig) :
gouden standaard voor de diagnose van een 
aritmogene syncope is  een correlatie tussen  

een aritmie en de syncope

Video registratie :
mogelijkheid tot registratie en bestuderen van 
klinische tekens van een TLOC, differentiatie

Biomarkers :
adenosine laag bij parox. AV blok en CSS 

atriale natriuretische peptiden verlaagd  in POTS

Initiële evaluatie



Behandeling

Behandeling

Reflex syncope en orthostatische hypotensie: 
- geruststelling : benigne karakter (maar recidiverend) 
- vermijden van uitlokkende factoren 
- aanpassen/stoppen van bloeddrukverlagende medicatie 
- tegendruk manoeuvres (leg crossing, arm tensing, hand grip) 
- tilt training 
- orthostatisme : gebruik van steunkousen, adequate hydratatie en zoutinname 
- reflex syncope : pacing bij cardio-inhibitoire vormen zo > 40 jaar 
- indien therapie niet succesvol en duidelijk peristerend lage bloeddruk als 

oorzaak : ev. fludrocortisone (of midodrine) 

Cardiale syncope : 
- aritmie : pacemaker - ICD - CRT - ablatie 
- zo onverklaarde syncope bij patiënt met hoog risico op plotse dood (bv. 

ARVC, erfelijke aritmogene pathologie, HCM, verminderde LV functie) : 
overweeg ICD, of ILR als alternatief indien risico niet zeer hoog is 

Herevalueer (het succes van) de behandeling.



Tegendruk manoeuvres

Tilt training

- Doelstelling 
- verminderen van de orthostatische gevoeligheid 
- verminderen van een uitgesproken autonome reflex 

activiteit 
- verminderen van aantal syncopale gebeurtenissen 

- Hoe uitvoeren : 
- tweemaal daags met de rug tegen de muur staan 
- start met 5 minuten per sessie 
- wekelijks uit te breiden met 5 minuten per sessie 
- maximale training : dagelijks tweemaal 30 minuten 
- nadeel : compliance van de patiënten? 

- alternatief : dagelijkse tilt-test in-hospitaal



Key messages

- Initiële evaluatie van de syncope? 
- Is er een duidelijke (behandelbare) oorzaak?  
- Is er een hoog risico op CV events of overlijden? 
- Moet de patiënt opgenomen worden? 

- Identificeer het (vermoedelijk) dominante mechanisme van de syncope 
- orthostatisch/vasodepressor - cardio-inhibitoir - brady-/tachyaritmie - andere 

hartaandoening 
- bijkomende testen indien noodzakelijk (CSM - kantel tafel test - verlengde ECG 

monitoring - biomerkers - elektrofysiologische studie - …) 

- Behandel het onderliggende dominante mechanisme van de syncope 
- Reflex syncope en hypotensie : geruststelling, aanpassen bloeddruk verlagende 

medicatie, tegendruk manoeuvres en tilt training 
- cardiale syncope : pacemaker - ICD - CRT - ablatie, behandeling van structureel 

onderliggend hartlijden 

- Herevalueer de therapie


