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Kanteltafeltest 
Het doel van deze test is om gecontroleerd en in een veilige situatie uw klachten of 
wegrakingen uit te lokken. Daarbij is het belangrijk of u de klachten herkent. Deze folder 
geeft informatie over hoe dit onderzoek verloopt en wat er van u wordt verwacht.

Belangrijk: Als u zwanger bent, mag u geen kanteltafeltest ondergaan. Laat dit dan aan 
ons weten.

Het onderzoek
U ligt op een speciale tafel die rechtop / overeind kan worden gezet. Daarbij heeft u 
banden om u heen die u in de juiste positie houden. Tijdens de test worden uw bloeddruk, 
hartslag en hersenactiviteit continu geregistreerd. Ook wordt de hele registratie video 
geregistreerd om de wegraking vast te leggen en terug te kijken.

Eerst wordt liggend gemeten. Daarna wordt u ca. 70° omhoog gekanteld naar een 
rechtopstaande houding. Daarna wordt maximaal 20 minuten in deze houding gemeten. 
Wanneer door de kanteling geen bloeddrukdaling of klachten optreden, kan met een 
spray onder de tong verder worden geprovoceerd. Daarna wordt weer maximaal 20 
minuten gemeten.

Een kanteltafeltest is een intensief en langdurig onderzoek en duurt in totaal ca. 60 - 90 
minuten. U kunt zich daarna erg moe voelen. Daarom het is verstandig iemand mee te 
nemen die u begeleidt of naar huis brengt.

Voorbereiding
 Draag makkelijke kleding, geen steunkousen, geen hoge hakken en zo min mogelijk 

sieraden.
 Krijgt u een kanteltafeltest? Dan is het goed om voor de zekerheid extra of schone 

kleding mee te nemen omdat u fors kunt gaan zweten bij dit onderzoek.
 U blijft uw eigen medicatie zoals gewoonlijk gebruiken.
 Het is heel belangrijk iemand mee te nemen die een wegraking bij u gezien heeft en 

ons kan vertellen wat hij/ zij zag toen u flauwviel of wegraakte; deze persoon wordt 
ook gevraagd om bij de kanteltafeltest aanwezig te zijn.

 Beheert u de Nederlandse taal onvoldoende, laat dit dan aan ons weten. Dan kunnen 
wij vooraf de tolkentelefoon reserveren.

 Vraag uw huisgenoten om een wegraking te filmen met bijv. een smartphone, en 
neem dit filmpje mee bij de afspraak.

Uitslag van het onderzoek
De uitslag van dit onderzoek krijgt u van uw behandelend arts in het ziekenhuis.
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Is dit onderzoek een onderdeel van uw bezoek aan het Gelre Syncope Centrum? Dan 
krijgt u aan het eind van de Dagopname van de neuroloog en de cardioloog gezamenlijk 
de uitslagen van de onderzoeken. Meestal is de oorzaak van de klachten dan ook bekend 
en kunnen maatregelen worden besproken om herhaling te voorkomen.

In een enkel geval krijgt u de uitslag op een later tijdstip van uw behandelend arts in het 
ziekenhuis.

Verhinderd?
Bent u verhinderd? Bel dan minimaal 24 uur vóór uw afspraak naar het ziekenhuis om 
dit door te geven. In uw plaats helpen we graag een andere patiënt.

Vragen?
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Stel ze dan gerust aan uw behandelend 
arts of aan de medewerkers van de Biometrie.

Vragen?
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel dan gerust de afdeling Planning of 
Biometrie, of stel uw vragen tijdens de onderzoeksdag.

Bereikbaarheid

Gelre Apeldoorn
Afdeling Biometrie
Route 159
Tel: 055 – 581 86 80

Planning Gelre Syncope Centrum
Tel: 055 - 581 13 17

(maandag t/m vrijdag 9:00 – 12:00 en 14:00 – 16:00)

Voor meer informatie:
www.gelreziekenhuizen.nl/syncope-centrum 
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