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Gelre Syncope-centrum
Expertise in flauwvallen en 
wegrakingen 
Uw behandeld arts heeft u (of uw kind) vanwege wegrakingen of flauwvallen verwezen 
naar ons Syncope-centrum (spreek uit; ‘sinkoopee’).
Op grond van de gegevens van uw verwijzer en de door u ingevulde vragenlijsten is een 
onderzoeksprogramma tijdens een dagopname voor u (of uw kind) samengesteld.
Deze folder geeft u informatie over het verloop van deze dag, de onderzoeken en wat 
er van u wordt verwacht.

U wordt op …………….. dag …………….. om ……… uur
verwacht op afdeling Dagopname, Gelre Apeldoorn (route 175).

Indeling van het onderzoeksdagdeel
Het startgesprek met de verpleegkundig specialist, de onderzoeken en het eindgesprek 
met de medisch specialisten vinden normaliter allemaal plaats op één dag. Als er toch 
nog aanvullend onderzoek nodig is, dan wordt dit apart gepland.
U verblijft tijdens de opname op de afdeling Dagopname. In het bijgevoegde persoonlijke 
dagschema kunt u lezen hoe laat u elders wordt verwacht voor gesprekken en 
onderzoeken.
Het gehele programma duurt meestal 4 á 5 uur. Krijgt u een kanteltafeltest? Dan is het 
verstandig dat u naar huis wordt gebracht, omdat u zich na dit onderzoek erg moe kan 
voelen.

Startgesprek
De verpleegkundig specialist voert het startgesprek met u en doet een beperkt lichamelijk 
onderzoek. Ook bespreekt hij/zij uw voorgeschiedenis en de vragenlijsten met u.
De formulieren voor deelname aan ons wetenschappelijk onderzoek, kunt u samen met de 
verpleegkundig specialist invullen als u hieraan wilt deelnemen.

Onderzoeken
Uw onderzoeksprogramma kan één of meer van de volgende onderzoeken bevatten (zie 
bijgevoegde folders):
 Hartfilmpje (Electro Cardio Gram, ECG)
 Kanteltafeltest
 Echo van het hart
 Fietstest
 Hersenfilmpje (Electro Encephalo Gram, EEG)
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Voorbereiding
• Neem mee:

o bewijs van inschrijving van uw zorgverzekering (zorgverzekeringspas);
o identiteitsbewijs;
o actuele medicijnlijst (deze kunt u krijgen bij uw apotheek);

• Draag makkelijke kleding, geen steunkousen, geen hoge hakken en zo min mogelijk 
sieraden.

• Krijgt u een kanteltafeltest? Neem dan voor de zekerheid extra of schone kleding 
mee omdat u fors kunt gaan zweten bij dit onderzoek.

• 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. 

• Beheerst 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
Aan het eind van de dag bespreken de neuroloog en de cardioloog gezamenlijk met u de 
uitslagen van de onderzoeken. Meestal is de oorzaak van de klachten dan ook bekend en 
kunnen maatregelen worden besproken om herhaling te voorkomen.

Verhinderd?
Bent u verhinderd? Belt u dan minimaal 24 uur vóór uw afspraak naar de afdeling 
Biometrie om dit door te geven. Dan kan in uw plaats mogelijk nog een andere patiënt 
worden geholpen.

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 

http://www.gelreziekenhuizen.nl/syncope-centrum

