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Omvang van het probleem

• 1 op de 3 mensen

• 3-4% van alle SEH bezoeken

• Te weinig kennis en coördinatie
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Kenmerken wegraking

Wegraking – kennelijke bewusteloosheid:

1. Verminderde responsiviteit;

2. Abnormale motoriek;

3. Korte duur (max enkele minuten);

4. Amnesie.



Is het een wegraking?
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Indeling wegrakingen
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ANAMNESE!
Cruciaal om te differentiëren

Neem een aanval van begin tot einde door, o.a.:

• Wat was u aan het doen?

• Houding?

• Voelde u iets aankomen?

• Wat is het eerste wat u zich erna herinnert?

• Hoe voelde u zich erna?

Heteroanamnese!
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Wel: aantonen oorzaak

Niet: uitsluiten epilepsie of hartziekte
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Syncope

= wegraking door cerebrale hypoperfusie

+ abrupt begin en spontaan herstel
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1. Reflexsyncope

Prikkel / uitlokkende factor  autonome activatie (misselijkheid, 
bleekheid, zweten);

• Vasovagale syncope (VVS);

• Situationeel.
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2. Syncope door orthostatische 
hypotensie

A. Klassieke orthostatische hypotensie
- sys RR ↓ ≥ 20mmHg / dias RR ↓≥ 10mmHg
- < 3 min na opstaan / kantelen

B. ‘Delayed’ orthostatische hypotensie
- > 3 min
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3. Cardiale syncope

A. Ritmestoornissen

B. Structurele hartziekten

Alarmverschijnselen. Herkennen!

• Optreden in liggende houding;

• Tijdens lichamelijke inspanning;

• Optreden hartkloppingen voorafgaand aan syncope;

• Plotse dood in familie < 40 jaar;

• Geen verbetering door zitten of liggen;

• (Plotseling optreden met weinig of geen waarschuwing). 
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Epilepsie vs syncope

Symptomen welke onvoldoende zeggen:

• Trekkingen;

• Incontinentie;

• Postictale slaap;

• Tongbeet.
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Take home messages

• Impact

• Herkennen alarmverschijnselen

• Redenen om door te verwijzen
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DANK U


