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Wegrakingen komen veel voor. Het is voor zowel omstanders als voor de patiënt een aangrijpende 

gebeurtenis. Als de wegraking voortkomt uit een te lage bloeddruk met als gevolg te weinig 

zuurstof naar de hersenen heet dit syncope. Syncope is officieel gedefinieerd als een voorbijgaande 

bewustzijnsdaling veroorzaakt door kortdurende cerebrale hypoperfusie, gekarakteriseerd door 

een snel begin, korte duur en spontaan compleet herstel. De oorzaken van syncope kunnen in 

drie grote groepen worden ingedeeld, namelijk vasovagale reflex syncope (beter bekend als 

flauwvallen), orthostatische hypotensie (abnormale bloeddrukdaling bij het opstaan) en cardiale 

syncope (door bijvoorbeeld een hartritmestoornis). Onderscheid maken tussen de verschillende 

oorzaken van syncope is belangrijk, omdat de behandeling en uitkomsten verschillend zijn. 

Een deel van de mensen met een wegraking presenteert zich op de spoedeisende hulp voor 

verdere evaluatie en behandeling. De initiële evaluatie op de spoedeisende hulp is uitdagend, 

omdat de symptomen vaak al verdwenen zijn en de oorzaken op het terrein van uiteenlopende 

specialismen liggen. 

Het eerste doel van de evaluatie is om levensbedreigende oorzaken snel te herkennen en te 

behandelen. Indien er geen verdenking is op een levensbedreigende oorzaak, is het doel om het 

mechanisme van de wegraking te achterhalen. Dit om nieuwe wegrakingen of schade hiervan 

te voorkomen en het juiste vervolgbeleid in te zetten. Globaal genomen zal een deel van de 

patiënten worden opgenomen, een klein deel wordt verwezen naar een syncope unit en de 

rest wordt terugverwezen naar de huisarts. Een syncope unit houdt zich bezig met de analyse 

en behandeling van patiënten met syncope door middel van een gestructureerde uitgebreide 

evaluatie. 

Op zowel de spoedeisende hulp als in de syncope unit is het belangrijkste aspect van de evaluatie 

de anamnese. Hierin probeert de arts te achterhalen wat de exacte omstandigheden waren waarin 

de wegraking optrad, welke klachten patiënt van tevoren en achteraf had, wat omstanders zagen en 

of de patiënt het eerder heeft doorgemaakt. Daarnaast moet lichamelijk onderzoek worden verricht, 

inclusief een elektrocardiogram en liggende en staande bloeddrukmetingen. De orthostatische 

bloeddrukmeting (bloeddruk na vijf minuten liggen en vervolgens binnen drie minuten staan) geeft 

waardevolle informatie over de werking van het bloeddrukregulatiesysteem. In de dagelijkse praktijk 

wordt de orthostatische bloeddruk met een handmatige of automatische armbloeddrukmeter 

gemeten. De bloeddrukmeting duurt gemiddeld 20 tot 30 seconden per meting. Om snelle 

bloeddrukveranderingen te meten is een continue bloeddrukmeting nodig. Sinds de 80-er jaren 

is dit niet-invasief mogelijk door middel van een continue vingerbloeddrukmeter. De laatste 

jaren wordt deze slag-op-slag niet-invasieve vingerbloeddrukmeter in toenemende mate in de 

kliniek en onderzoeksetting gebruikt. Met de continue bloeddrukmetingen kunnen verschillende 

bloeddrukherstelpatronen na het opstaan worden onderscheiden. 

Het eerste doel van dit proefschrift was om bij (pre)syncope-patiënten te detecteren en te 

definiëren welke verschillende orthostatische bloeddrukherstelpatronen binnen de eerste 3 
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minuten van het opstaan aanwezig zijn. Het tweede doel was om meer inzicht te krijgen in de 

evaluatie en het beleid bij syncope-patiënten op de spoedeisende hulp en in de syncope unit. De 

komende hoofdstukken bespreken de belangrijkste uitkomsten van dit proefschrift. 

In hoofdstuk 1 wordt de prevalentie van syncope in de algemene populatie besproken. Syncope 

komt vaak voor bij zowel jonge als oudere mensen. Bij jongeren ligt de piekincidentie rond het 

15e levensjaar en is vasovagale reflex syncope de meest voorkomende oorzaak van de wegraking. 

Klassieke uitlokkende factoren zijn lang stilstaan, warmte, bloedprikken en vaccinaties, pijn of stress. 

Bij oudere mensen ligt de piekincidentie rond het 65e levensjaar. Bij oudere mensen komt cardiale 

syncope en orthostatische hypotensie vaker voor, hoewel vasovagale reflex syncope de vaakst 

voorkomende oorzaak van wegrakingen blijft. De evaluatie van oudere patiënten is vaak moeilijk. 

Ze kunnen zich vaak niet precies herinneren wat ze aan het doen waren en welke klachten ze 

hadden voorafgaand aan de wegraking. Daarnaast is de differentiaal diagnose vaak breder, vanwege 

comorbiditeiten en polyfarmacie. Dit leidt tot onnodige aanvullende onderzoeken en opnames. 

De European Society of Cardiology (ESC) heeft een syncope-richtlijn waarin aanbevolen wordt bij 

iedere patiënt in eerste instantie alleen de initiële evaluatie te verrichten. Dit betreft een uitgebreide 

anamnese en lichamelijk onderzoek, inclusief elektrocardiogram en orthostatische bloeddrukmeting. 

Alleen in bepaalde situaties is verder aanvullend onderzoek geïndiceerd. Ondanks deze richtlijn en 

veel aandacht in de literatuur om de evaluatie van syncope-patiënten te verbeteren, verlaat 36-39% 

van de patiënten de spoedeisende hulp zonder diagnose. Een klein deel van de syncope-patiënten 

wordt uiteindelijk verwezen naar de syncope unit voor verdere evaluatie en behandeling. Het doel 

van de behandeling van patiënten met syncope is om vroegtijdig overlijden, nieuwe wegrakingen 

en toekomstig lichamelijk letsel ten gevolge van een wegraking te voorkomen. 

Hoofdstuk 2 is een uitgebreid overzichtsartikel over leeftijdsgerelateerde orthostatische 

bloeddrukveranderingen. Op basis van ruim 30 jaar onderzoek met continue niet-invasieve 

vingerbloeddrukmeting is dit hoofdstuk tot stand gekomen. Een spectrum van de meest 

belangrijke abnormale initiële orthostatische bloeddrukherstelpatronen in de eerste 180 

seconden na het opstaan worden besproken. Dit betreft initiële orthostatische hypotensie, een 

vertraagd bloeddrukherstelpatroon en klassieke orthostatische hypotensie. Om deze patronen te 

definiëren is het belangrijk eerst vast te stellen wat normale leeftijdsgerelateerde veranderingen 

zijn in gezonde individuen.

Onderzoek in gezonde individuen laat zien dat onafhankelijk van de leeftijd de bloeddruk 

binnen 30 seconden na het opstaan zal herstellen tot de uitgangswaarde. Deze regulatie vindt 

plaats via het onwillekeurige zenuwstelsel. Bij het opstaan verplaatst ruim een halve liter bloed van 

de borstkas naar de onderste extremiteiten onder invloed van de zwaartekracht en veranderingen 

in de perifere vaatweerstand. Hierdoor daalt de bloeddruk bij ieder individu kort na het opstaan. 

Bij een intacte bloeddrukregulatie zal de bloeddruk weer snel herstellen door stijging van de 

hartslag en toename van de perifere weerstand van de bloedvaten. Indien de bloeddruk binnen 

30 seconden herstelt, is er sprake van een normaal bloeddrukherstelpatroon. 
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Er zijn vele factoren die invloed kunnen hebben op het herstel van de orthostatische bloeddruk. 

In jongvolwassenen is initiële orthostatische hypotensie een frequente oorzaak van pre-syncope 

en syncope. Het is gedefinieerd als een daling in systolische bloeddruk van >40 mmHg binnen 15 

seconden na het gaan staan, met een snel herstel binnen 30 seconden. 

De klinische betekenis in oudere volwassenen is nog onzeker. Er is geen duidelijke relatie 

gevonden met uitkomsten zoals vallen en syncope. Een vertraagd bloeddrukherstelpatroon 

is gedefinieerd als een daling in systolische bloeddruk van ≥20 mmHg op 30 seconden na het 

opstaan, met een volledig herstel in bloeddruk binnen drie minuten na opstaan. Sinds de laatste 

jaren wordt een vertraagd bloeddrukherstelpatroon gezien als risicofactor voor traumatische 

en onverklaarde valpartijen. Daarnaast is het geassocieerd met cardiovasculaire morbiditeit en 

mortaliteit. Klassieke orthostatische hypotensie is gedefinieerd als een blijvende daling in de 

systolische bloeddruk van ≥20 mmHg of diastolische bloeddruk van ≥10 mmHg gedurende 60-

180 seconden na het gaan staan. Deze definities zijn de basis voor de volgende hoofdstukken. 

De orthostatische bloeddrukmeting is een relatief simpele test, maar de juiste interpretatie 

is complex. De test moet zorgvuldig worden uitgevoerd en geïnterpreteerd om de klinische 

waarde te maximaliseren. Hoofdstuk 3 geeft een reeks op ervaring en expertise gebaseerde 

aanbevelingen. In een praktische stap voor stap gids wordt de uitvoering en analyse van de 

orthostatische bloeddrukmeting met een continue niet-invasieve vingerbloeddrukmeter 

besproken. Het streven is om de vergelijkbaarheid en klinische bruikbaarheid van de orthostatische 

bloeddrukmeting te verbeteren. 

 

Hoofdstuk 4 is een retrospectieve studie over jongvolwassenen (≤ 30 jaar) die naar een 

syncope unit in een tertiair ziekenhuis waren verwezen. Van de 371 patiënten werden 26 (7%) 

gediagnosticeerd met initiële orthostatische hypotensie als de belangrijkste oorzaak van de 

episodes van (pre)syncope. In deze studie werd onderzocht hoe vaak jongvolwassenen met 

een zeer typische anamnese van initiële orthostatische hypotensie ook daadwerkelijk een diepe 

bloeddrukdaling hebben tijdens de orthostasemeting. De bloeddruk werd continu en niet-

invasief gemeten tijdens 5 minuten liggen en vervolgens 3 minuten staan. Deze studie laat zien 

dat de bloeddrukmeting voor initiële orthostatische hypotensie op de syncope unit negatief was 

in 42% van de jongvolwassenen met een typische anamnese. Hieruit volgt de conclusie dat de 

diagnose initiële orthostatische hypotensie als de oorzaak van (pre)syncope gebaseerd is op een 

typische anamnese, waarbij klassieke orthostatische hypotensie uitgesloten dient te worden. 

Daarnaast laat deze studie zien dat de onderliggende hemodynamische mechanismen 

vanuit liggende positie naar staan verschillen van hurkpositie naar staan. In het laatste geval 

lijkt vooral een daling in de totale perifere weerstand de belangrijkste component te zijn van de 

bloeddrukdaling. Deze methode kan gebruikt worden om (herkenbare) klachten uit te lokken en 

patiënten uitleg te geven. Ook kan patiënt oefenen wat het effect is van zogenaamde tegendruk 

manoeuvres. Door het aanspannen van de bil- en beenspieren kan de grote bloeddrukdaling 

(grotendeels) worden voorkomen.
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Hoofdstuk 5 is een prospectieve cohortstudie in 116 patiënten met (pre)syncope, verwezen 

naar de spoedeisende hulp. In deze studie werd met behulp van de continue niet-invasieve 

bloeddrukmeter de orthostatische bloeddruk gemeten. Hierbij werd gekeken naar de frequentie 

van de abnormale orthostatische bloeddrukpatronen in patiënten met (pre)syncope op de 

spoedeisende hulp. Bijna de helft van de (pre)syncope-patiënten had een abnormaal orthostatisch 

bloeddrukherstelpatroon. Dit suggereert dat continue niet-invasieve bloeddrukmeting meer 

specifieke en potentieel schadelijke oorzaken van (pre)syncope kan vaststellen. Het is bekend 

dat initiële orthostatische hypotensie en klassieke orthostatische hypotensie onvoldoende vaak 

herkend worden door spoedeisende-hulp-artsen. Een beter begrip van deze orthostatische 

syndromen is belangrijk om te kunnen differentiëren tussen de verschillende oorzaken van 

syncope kort na het opstaan.

Hoofdstuk 6 is een prospectieve cohortstudie over de hemodynamische veranderingen die ten 

grondslag liggen aan de orthostatische bloeddrukherstelpatronen. Het is een vervolg op hoofdstuk 

5 en het onderzoek vond plaats in een subpopulatie van 80 (pre)syncope patiënten. Dit was de 

eerste studie die onderzocht wat de hemodynamische veranderingen zijn in een ‘real life’ situatie 

(i.e. de spoedeisende hulp). Deze studie ontdekte dat onvoldoende toename in de totale perifere 

vaatweerstand de belangrijkste determinant is van een vertraagd bloeddrukherstelpatroon. Dit 

suggereert dat zowel het gebruik van vasodilatatoren als een verminderde sympathische functie 

overwogen moeten worden als oorzaak van het vertraagd bloeddrukherstelpatroon.

Dit hoofdstuk onderzocht ook de hemodynamische veranderingen die ten grondslag liggen 

aan een normaal bloeddrukherstelpatroon, initiële orthostatische hypotensie en klassieke 

orthostatische hypotensie. In patiënten met klassieke orthostatische hypotensie was er sprake 

van een brede variatie in bloeddruk, hartslag, cardiale output en totale perifere vaatweerstand 

veranderingen. Dit toont dat de mechanismen die hypotensie veroorzaken divers zijn (e.g. 

ondervulling, autonome dysfunctie, medicamenteus of gecombineerd). De onderliggende 

hemodynamische veranderingen van initiële orthostatische hypotensie waren opvallend gelijk 

aan de bevindingen in hoofdstuk 4. 

Hoofdstuk 7 is een commentaar die de bevindingen van een observationele studie in 

3174 participanten bespreekt. In deze studie werd er een associatie gevonden tussen een 

symptomatisch vertraagd bloeddrukherstelpatroon en depressie op latere leeftijd. Een verklaring 

voor deze waarschijnlijk multifactoriële associatie is het effect van herhaaldelijke episoden van 

cerebrale hypoperfusie in patiënten met een vertraagd bloeddrukherstelpatroon. In de klinische 

praktijk betekent dit dat artsen beducht moeten zijn bij het voorschrijven van antihypertensiva 

aan patiënten met klachten van (pre)syncope bij het opstaan. 

Hoofdstuk 8 is een patiëntcasus over de differentiatie tussen vertraagde orthostatische 

hypotensie (orthostatische hypotensie na 3 minuten staan) en vasovagale reflex syncope 

gedurende de kanteltafeltest. Zowel reflex syncope als vertraagde orthostatische hypotensie zijn 
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gekarakteriseerd door een fase van hemodynamische instabiliteit. Hierdoor is het nog onduidelijk 

hoe deze bloeddrukdaling geduid moet worden. In dit hoofdstuk wordt beargumenteerd dat 

vertraagde orthostatische hypotensie in oudere volwassenen geïnterpreteerd kan worden als een 

vasovagale reflex, voorafgegaan door een verlengde fase van hemodynamische instabiliteit of 

als milde autonome dysfunctie. Het uiteindelijk kunnen uitlokken van vasovagale reflex syncope, 

gekarakteriseerd door een steile plotselinge bloeddruk daling, kan differentiëren tussen beide 

vormen. 

Hoofdstuk 9 en hoofdstuk 10 zijn gebaseerd op een prospectieve cohortstudie in 101 patiënten 

verdacht voor (pre)syncope die verwezen zijn naar de spoedeisende hulp en vervolgens verwezen 

werden naar de syncope unit voor verdere evaluatie en behandeling. De patiënten werden één 

jaar gevolgd.

Hoofdstuk 9 gaat over de diagnostische accuraatheid na de initiële evaluatie op de spoedeisende 

hulp in (pre)syncope patiënten. De diagnostische accuraatheid van de behandelend arts op de 

spoedeisende hulp werd vergeleken met de arts-onderzoeker die de syncope richtlijn van de ESC 

volgde. Deze klinische audit laat zien dat de zorg in de dagelijkse praktijk leidt tot een diagnostische 

accuraatheid van 65%, terwijl de gestandaardiseerde evaluatie volgens de ESC richtlijn resulteerde 

in een diagnostische accuraatheid van 80% (p=0.009). Daarnaast werd de richtlijn volgens de ESC 

in de meeste casussen niet nageleefd door de behandelend artsen. Bij maar 40% van de (pre)

syncope patiënten werd de orthostatische bloeddruk gemeten. Tevens verrichtte de behandelend 

arts veel aanvullende onderzoeken en werden geregeld andere specialisten in consult gevraagd.

Hoofdstuk 10 is een prospectieve cohort studie in 72 (pre)syncope patiënten die initieel 

onderzocht waren op de spoedeisende hulp en een verwijzing kregen naar de syncope unit voor 

follow-up. Het doel van deze studie was om te onderzoeken welke patiënten voordeel hebben 

van een verwijzing naar de syncope unit. Dit werd gedaan door te kijken naar patiënt gerelateerde 

uitkomstmaten. De belangrijkste bevindingen waren dat jongere patiënten en patiënten met 

recidiverende wegrakingen een verbetering lieten zien in kwaliteit van leven en een afname van 

nieuwe wegrakingen. Dit toont dat verwijzing naar een syncope unit potentieel van toegevoegde 

waarde is voor deze patiënten. 

Ten slotte wordt in hoofdstuk 11 een beschouwing gegeven van het proefschrift met 

suggesties voor toekomstig onderzoek. Symptomen en implicaties van een vertraagd 

bloeddrukherstelpatroon kan worden onderzocht in een grote prospectieve studie in oudere 

volwassenen in een syncope unit of zogenaamde ‘valpoli’. Er zijn verschillende aspecten van een 

vertraagd bloeddrukherstelpatroon die verder onderzoek behoeven. Allereerst is het van belang 

de relatie tussen een symptomatische daling in bloeddruk en de relatie met hypoperfusie van 

het brein te bestuderen. Is het optreden van symptomen gerelateerd aan de laagste waarde in 

bloeddruk, aan de grootte van het bloeddrukverschil, aan de snelheid van de bloeddrukdaling of 
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aan de tijd dat bloeddruk weer nodig heeft om te herstellen? Door gebruik te maken van near-

infrared spectoscopie en transcraniale doppler sonographie kan gekeken worden of symptomen 

gecorreleerd zijn aan verminderde doorbloeding en zuurstofafgifte in het brein. Daarnaast 

kan gedurende follow-up onderzocht worden of een vertraagd bloeddrukherstelpatroon 

gerelateerd is aan milde disfunctie van het onwillekeurige zenuwstelsel of dat het voornamelijk 

gerelateerd is aan medicatiegebruik, in het bijzonder vaatverwijders. Het effect van stoppen 

van vaatverwijdende medicijnen kan vervolgd worden. Daarnaast kan de hypothese dat een 

vertraagd bloeddrukherstelpatroon zich zal ontwikkelen tot klassieke orthostatische hypotensie 

worden onderzocht. Uitkomstmaten die in deze studies gebruikt kunnen worden zijn onverklaarde 

en traumatische valpartijen, (pre)syncope, (cardiovasculaire) morbiditeit (inclusief cognitieve 

dysfunctie) en mortaliteit.

Toekomstig onderzoek op de spoedeisende hulp en in de syncope unit zou zich moeten richten 

op de selectie van de patiënten die het meest baat zullen hebben bij een doorverwijzing naar een 

syncope unit. Idealiter wordt dit onderzocht door middel van een gerandomiseerd gecontroleerd 

onderzoek in patiënten met recidiverende episodes van (pre)syncope op de spoedeisende hulp. 

Patiënten zouden gerandomiseerd moeten worden tussen een vervolg op de syncope unit en 

(terug)verwijzing naar de huisarts. Primaire uitkomstmaten betreffen diagnostische accuraatheid, 

het aantal nieuwe (pre)syncope episodes tijdens follow-up, kwaliteit van leven en mortaliteit. 

Secundaire uitkomstmaten zijn trauma als gevolg van (pre)syncope, nieuwe opnames vanwege 

(pre)syncope of onverklaard vallen. In oudere, kwetsbare patiënten zou naast verwijzing naar een 

syncope unit, ook een verwijzing moeten plaatsvinden voor een uitgebreid klinisch geriatrisch 

onderzoek. 
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DANKWOORD

Sisu on sitkeää, hellittämätöntä tahdonvoimaa, sinnikkyyttä lannistumattomuutta. Sisu is naast de 

liefde voor sauna en Sibelius een belangrijk karakteristiek van de Finse bevolking, en sisu heeft 

ervoor gezorgd dat het na vijf jaar eindelijk zo ver is. Het proefschrift is af. Het is een behoorlijke 

beproeving geweest tijdens een vormende periode in mijn leven, waarbij nu dankbaarheid 

voorop staat voor al het geleerde, de ontmoetingen en de steun die ik heb gekregen van een 

grote groep mensen. Nooit had ik gedacht dat flauwvallen een van mijn grootste interesses 

binnen de geneeskunde zou worden, totdat Jan en Mark mij de mogelijkheid gaven om aan dit 

onderzoek te beginnen. 

Zeer geacht promotieteam. Het was een grote eer om door jullie begeleid te worden. Ik 

bewonder jullie om verschillende redenen en ik heb de afgelopen jaren veel geleerd. Het was 

soms manoeuvreren om de neuzen dezelfde richting op te krijgen, maar dat is inherent aan het 

proces. Jullie hebben het beste met mij voor gehad, mij ruimte gegeven om te groeien en om 

mijzelf te blijven. 

Prof. dr. J.C. ter Maaten, beste Jan. In het najaar van 2013 maakten wij voor het eerst kennis met 

elkaar toen ik opzoek was naar een wetenschappelijke stage op de spoedeisende hulp. Jouw 

enthousiasme voor de geneeskunde, en dan met name de acute zorg, is aanstekelijk en daarmee 

heb je de afgelopen jaren enorm veel in beweging gezet. Er is veel opgebouwd binnen de acute 

geneeskunde met betrekking tot onderzoek, patiëntenzorg en opleiding. Het was leerzaam en 

leuk om hier een onderdeel van te kunnen zijn en ik heb daardoor op uiteenlopende vlakken veel 

van je geleerd. Tijdens het onderzoek heb jij het overzicht bewaakt en knopen doorgehakt op 

belangrijke momenten. Bedankt voor je vertrouwen, enthousiasme, begrenzing en ook voor de 

ruimte die je gaf toen ik begon als AIOS interne geneeskunde. 

Prof. dr. R.O.B. Gans, beste Rijk. Jouw helikopterview heeft op vele belangrijke momenten 

helderheid en richting gegeven tijdens mijn onderzoeksjaren. Je doortastende vragen en scherp 

inzicht tijdens onze overlegmomenten en bij het lezen van mijn manuscripten hebben mij veel 

geleerd. Een kwaliteit die ik ook in de toekomst hoop te ontwikkelen. Het was hierdoor prikkelend 

en leuk om over het onderzoek te spreken en te sparren. Bedankt voor het opleiden van mij als 

arts-onderzoeker en je enthousiasme voor de acute zorg en syncope.  

Dr. M.P.M. Harms, beste Mark. Kaksi kahvia ja maitoa, ei kiitos. Deze zin aan het begin van mijn 

onderzoek was de start van een geweldige samenwerking. Met de hulp van koffie met melk heb je 

veel tijd besteed om met mij alle slag-op-slag bloeddruk metingen door te nemen, te analyseren en 

te relateren aan de meest recente literatuur. Als beginnend onderzoeker én beginnend arts heb je 

mij als mentor veel geleerd tijdens de autonome functieonderzoeken van de bloeddrukregulatie 

en als syncope dokter op de polikliniek interne geneeskunde. Op momenten van tegenslag bood 
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je een luisterend oor en begrip. Hiervoor ben ik je eeuwig dankbaar. Want zoals elke promovendus 

weet, gaan onderzoeksjaren niet over rozen. Bedankt dat je mij gedurende alweer 6 jaar met 

zoveel enthousiasme en geduld hebt begeleid, en mij als dokter, onderzoeker en mens heel veel 

hebt geleerd. Bedankt ook voor de warmte die Elza, Ids en jij Matt en mij hebben gegeven.

Dr. W. Wieling, beste Wouter. Toen jij ons team kwam versterken, bracht je een arsenaal aan 

kennis, ervaring en kritische blik mee, en ik kan mij nu niet meer een proefschrift zonder jou 

voorstellen. Het is een grote eer geweest om zoveel te kunnen leren van jouw expertise omtrent 

syncope en orthostatische bloeddrukveranderingen. Je opende de deur voor samenwerking met 

internationale collega’s. We hebben interessante, soms pittige en waardevolle uitwisselingen 

gehad over werkethos, generatieverschillen, ‘the seven habits of highly effective people’ en grit. 

Bedankt Wouter voor de grote passie waarmee je mij hebt opgeleid in het (syncope-) onderzoek 

en de patiëntenzorg, en voor de levenslessen die hieruit zijn voortgekomen. 

Als laatste: syncopedia.org is een encyclopedie om trots op te zijn. 

De leescommissie, prof. dr. P.W.B. Nanayakkara, prof. dr. B.C. van Munster en prof. dr. A. J. Smit wil 

ik graag hartelijk bedanken voor de bereidheid mijn proefschrift te beoordelen en de getoonde 

interesse.  

Beste deelnemers aan de syncope studie, jullie hebben dit proefschrift mogelijk gemaakt. Ik 

ben enorm dankbaar en blij dat jullie mee wilden doen en jullie tijd hebben geïnvesteerd in dit 

onderzoek. Ik hoop dat jullie mijn uitleg over de bloeddrukrespons bij het gaan-staan zullen 

onthouden en vooral het effect van het aanspannen van de been- en bilspieren om een snelle 

bloeddrukdaling te voorkomen. Jullie hebben mij als onderzoeker, dokter en mens veel geleerd 

met jullie verhalen en vragen, en het contact met jullie was een van de hoogtepunten iedere 

week. 

Beste SEH-medewerkers van het UMCG, lieve SEH-artsen, verpleegkundigen, aiossen, internisten, 

beste Johan, Sandra en Stephanie, met enorm veel plezier heb ik met jullie samengewerkt op de 

SEH. Bedankt voor jullie begeleiding, alle hulp bij het onderzoek (alle telefoontjes: ‘er is weer een 

syncope patiënt’), interesse en gezelligheid. Naast het vaatlab de leukste plek in het ziekenhuis. 

Johan, bedankt voor je hulp, bijvoorbeeld als ik weer mijn kluisjesnummer inclusief code vergeten 

was. Sandra en Stephanie bedankt voor jullie hulp bij alle mogelijke vragen. Drs. H. Postema en 

drs. S. Lubberts, beste Harmen en Sonja, het is enorm leuk geweest met jullie samen te werken. 

Bedankt voor jullie betrokkenheid en interesse. Daarnaast wil ik ‘buurvrouw’ Eva Plaut bedanken 

voor de vele inzichtgevende en leuke gesprekken die we de afgelopen jaren hebben gehad. 
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Beste medewerkers van de Interne polikliniek, bedankt voor alle hulp rondom het opzetten van de 

syncope poli, het uitzoeken van ‘onderzoeks-DBC’ trajecten en de begeleiding van de patiënten. 

Beste Joke, dankjewel voor je warmte en hulp. Het was altijd plezierig om bij jou langs te lopen 

voor het inplannen van afspraken.  

Beste medewerkers van het Vaatlab, dank aan iedereen voor jullie betrokkenheid, hulp en interesse 

in het syncope onderzoek en de patiëntenzorg. Een speciale dank gaat uit naar Arie en Anne. Dr. 

ir. A.M. van Roon, beste Arie, met enorm veel plezier heb ik met jou samengewerkt. Of beter 

gezegd, heb ik gekeken hoe jij met ingewikkelde formules prachtige Excel bestanden creëerde 

met figuren van mijn slag-op-slag bloeddrukmetingen. Bedankt voor je geduld, het uitwisselen 

van reiservaringen en enthousiasme voor mijn onderzoek. Drs. A.I. van Gessel, lieve Anne. Iedere 

vrijdag was het hoogtepunt van de week. Het was enorm leuk en leerzaam om samen met jou 

en Mark de autonome functietesten van de bloeddrukregulatie te verrichten. Ik heb veel van je 

geleerd tijdens de metingen en in onze gesprekken achteraf. Je bent er op vele vlakken voor mij 

geweest. Ik heb grote bewondering voor je precisie, kundigheid en doorzettingsvermogen. Ik 

hoop dat we weer snel samen op het vaatlab kunnen staan. 

Beste  Dr. J.J.M. Ligtenberg, drs. T.J. Olgers, dr. M. van Meurs, bedankt voor jullie onofficiële 

begeleiding en betrokkenheid bij mijn onderzoekstraject. Beste Jack, dankzij jouw rol als 

copromotor van Vincent, had ik het geluk dat je vaak langskwam op onze onderzoekskamer. 

Tijdens deze bezoekjes werden we wisselend geamuseerd door droge opmerkingen, op andere 

momenten kregen we advies over leuke restaurantjes, concerten of favorieten plekken in Berlijn 

en vaak was er een bemoediging of advies over het doen van promotieonderzoek, zodat we 

vervolgens weer met frisse moed verder konden met ons werk. Het is enorm fijn geweest om op 

deze manier gesteund te worden en ik hoop jou en Ans nog op andere momenten tegen te komen. 

Beste Tycho, het was onmogelijk om somber te zijn over het onderzoek als ik jou tegenkwam. Je 

grote passie voor patiëntenzorg, (onderzoek naar) echografie en acute geneeskunde straalt van je 

af en dat enthousiasme draag je over. Het is jammer dat een hobby van jou en Mark was om mijn 

gezicht rood te doen verkleuren, maar dat zal ik jullie vergeven. Bedankt voor je aanmoedigingen 

en leuke samenwerking. Beste Matijs, je hebt tijdens je rol als copromotor van Vincent mij ook 

van de nodige (levens)lessen voorzien. Het waren mooie momenten waarbij je tijd nam om met 

Vincent en mijzelf te filosoferen over het doen van onderzoek en alle andere dingen die ook 

belangrijk zijn in het leven. Je bracht perspectief en ook plezier om weer verder te gaan. 

Beste dr. V.M. Quinten, lieve Vincent. Waar zal ik beginnen? Ik heb geen woorden nodig om 

jou te vertellen hoe de afgelopen vijf jaar zijn geweest. Jij weet als geen ander hoe de ups and 

downs zijn geweest en je bent een enorme steun geweest, als vriend en als collega. Ik heb grote 

bewondering voor je doorzettingsvermogen. Je hebt een groot onderzoeksproject van de grond 

gekregen en hebt ondanks alle uitdagingen een prachtig proefschrift neergezet. Je bent enorm 

integer, intelligent, gedreven en een goede planner. Vooral op het realistisch plannen ben ik jaloers 
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geweest. Bedankt voor ieder manuscript dat je met rode pen voorzag van goed commentaar, 

voor momenten van begrip en reflectie. Ik had dit proefschrift traject niet kunnen voorstellen 

zonder jou als kamergenoot en ben enorm dankbaar dat we elkaar hebben kunnen helpen het 

te volbrengen. 

Beste medeonderzoekers. Beste Franz, dankzij jou ben ik bij de acute geneeskunde terecht 

gekomen. We hadden al veel projecten achter de rug sinds we samen waren begonnen bij 

IFMSA. Het was dus enorm leuk om de wetenschappelijke stage samen met een goede vriend te 

mogen doen. Plezier op de werkvloer was key priority. Trots dat je bijna anesthesioloog bent in 

Oldenburg, maar erg jammer dat we niet meer samen koffie kunnen drinken in de pauze. Martha, 

jij hoorde bij het droomteam en ik koester al onze momenten als onderzoeksmaatjes. Amelia, jij 

kwam als wetenschappelijke student op de SEH toen ik bezig was met het promotietraject, en het 

was een erg plezierige samenwerking. Samen hebben we ontelbare metingen gedaan en heb 

je een mooi verslag geschreven. Beste Dik, jouw metingen en observaties, gedeelde interesse 

en passie voor de continue niet-invasieve vinger bloeddrukmeter en de hemodynamiek zijn erg 

belangrijk geweest voor dit proefschrift. Ik heb veel van je geleerd en het was erg fijn om met je 

te sparren. Succes met je eigen proefschrift. 

Dr. W. Armbrust, beste Wineke, bedankt voor alle begeleiding die je mij hebt gegeven als 

geneeskundestudent in het reumaatjes@work team. Ik heb er veel geleerd, op meerdere vlakken, 

en zie het als een belangrijke ervaring en opstap voor dit proefschrift. Dank ook aan Otto en Joyce. 

Dr. C. Finucane, dear Ciarán. It was a great pleasure working with you. Your input, your work and 

your analysis have lifted the manuscripts to a higher level. I hope to meet you again, hopefully for 

more collaborative work, and wish you all the best. 

Prof. dr. R.A. Kenny, dear Rose Ann. It has been a great experience meeting you at several occasions 

and working together on different manuscripts. It is very inspiring to see what you have achieved 

regarding research and syncope care in Ireland. 

Dr. A. Fedorowski, dear Arthur. It has been great working with you on several manuscripts and be 

part of different interesting conversations regarding syncope and pathophysiology. 

Geacht bestuur van de werkgroep syncope en autonome aandoeningen, prof. dr. J.G. van Dijk, 

dr. R.D. Thijs en dr. F.J. de Lange. Beste Gert, Roland en Freek, met veel plezier kijk ik terug op alle 

bijeenkomsten die ik samen met jullie heb gehad, tijdens conferenties, masterclasses en symposia. 

Met veel interesse volg ik jullie onderzoeken, grote inspanning om syncope zorg en onderwijs te 

verbeteren en passie voor het vak. 
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Dr. T.C.P. Krediet, beste Paul. Hartelijk dank voor het beoordelen van alle syncope casussen en 

samenwerking voor het manuscript over initiële orthostatische hypotensie. 

Dr. ir. B.E. Westerhof, beste Berend. Het was plezierig om samen aan meerdere manuscripten te 

werken. Bedankt voor het delen van je kennis en je toevoeging aan dit proefschrift. 

Beste collega’s van de Interne Geneeskunde Isala Zwolle. Beste Dr. H.P.E. Peters en Lianda Westera, 

jullie hebben veel begrip getoond voor de spagaat die ik ervaarde toen ik begon aan de opleiding 

in jullie ziekenhuis. Hilde, ik ben erg dankbaar dat je dit hebt erkend en herkend, en mij de ruimte 

hebt gegeven om tijd te nemen het proefschrift af te ronden. Lieve collega’s, na meerdere jaren 

onderzoek was het fijn om weer in de kliniek te staan. Ik ben blij mijn opleiding tot internist 

(gedeeltelijk) samen met jullie te volgen. Edward, bedankt voor je hulp bij de afronding van het 

proefschrift. 

Lieve vrienden, jullie zijn mijn steun en toeverlaat in voor- en tegenspoed. Tijdens de afgelopen 

jaren zijn er ontelbare dierbare herinneringen aan dansavonden, koffie drinken, borrelen, diners, 

stedentripjes, bergvakanties en het samen rennen van de halve marathon. Jullie boden een mooi 

en noodzakelijk tegenwicht aan alle onderzoeksuren op het kleine kamertje. 

Lieve Vrije School vrienden, Lieve Anne, Eline, Femke, Kasha, Lisa, Marthe, Melle en Sara, wat is het 

een genot dat we naast de tienerjaren ook de twintigerjaren samen hebben mogen beleven. En ik 

kan niet wachten wat de toekomst voor ons in petto heeft. Geitenwollen sokken for life. 

Lieve studievrienden, Lieve Elise, Elyne, Isma, Johanna, Kitty, Laura, Lawien, Marlies, Roos, Rosa, 

Suzanne, Yaxi en Yvette. Talloze uren samen studeren, mooie projecten organiseren met IFMSA, 

samen coschappen lopen, arts worden en keuzes maken over de toekomst. Ik leer zoveel van jullie 

en ben erg dankbaar voor de steun en het vertrouwen dat jullie mij hebben gegeven. 

Lieve Yvette, een speciale dank aan jou. Je hebt mij op vele manieren uit mijn comfort zone 

getrokken, zoals tijdens onze tropenstage in Nepal. De trekking in de Himalaya zullen we nooit 

vergeten. Je woont nu in Nieuw-Zeeland en ik zal je extra missen vandaag. 

Daarnaast dank aan alle flamenco dames met wie ik zoveel leuke momenten heb beleefd, tijdens 

de lessen en op onze Sevilla reizen. Lieve Tjitske en Roel, dankjulliewel voor al jullie hulp rondom 

het proefschrift. Tjitske, je was er op vele belangrijke momenten om mij verder te helpen en aan 

te moedigen. Dankjewel. Lieve Anke en Gergö, het was altijd heel fijn thuiskomen, wetend dat ik 

twee huisgenootjes had zoals jullie. 
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Lieve paranimfen, lieve Myrthe en Wieke, wat is het fijn dat jullie naast mij staan op deze grote 

dag. Samen begonnen we aan de eerste wetenschappelijke uitdaging tijdens mentorgroep jaar 

1 en uiteindelijk markeert dit het begin van onze vriendschap. Jullie zijn deel geweest van alle 

betekenisvolle mooie momenten en hebben mij gesteund tijdens moeilijke momenten. Bij jullie 

ben ik thuis. Ik bewonder jullie beide als vrouw, als wereldburger en als professional. Om jullie 

toewijding, vakkundigheid, doortastendheid, scherpte en integriteit. Together we can run the 

world! 

Lieve ouders, zusje en mummu; dit proefschrift is voor jullie. De basis die jullie mij in het leven 

hebben gegeven, heeft mij geholpen ver uit mijn comfortzone te stappen en kijk waar jullie mij 

gebracht hebben. 

Lieve pappa, er is niemand die ik ken met meer passie voor zijn vak dan jij. Je creativiteit, sterke 

principes, doorzettingsvermogen en gevoel voor avontuur zijn een groot voorbeeld voor mij. 

Bedankt voor alle ruimte, liefde en vertrouwen die je mij hebt gegeven om mijzelf te ontwikkelen 

en mijn eigen pad te creëren. 

Lieve mamma, rakas äiti, sinä olet aina ollut mun isoin tuki elämässä. Ehdoton. Olet tehnyt kaiken 

mun onnen ja tulevaisuuden edestä. Olet fiksu, vaatimaton, empaattinen, kaunis, maailman 

nainen. Yritän aina seurata sun esimerkkia. Kiitos suuresta rakkaudesta. 

Rakas mummu, on upea että olet tänään mukana kun väittelen. Olet niin inspiroiva nainen ja 

paras mummu maailmassa. Olen ylpeä siitä, että olen Suomalainen, ja että sinä ja äiti olette aina 

osoittaneet meille että kaikki on mahdollista. Mun feministit. 

Lieve Mathilde, lief zusje. Als er iemand is met sisu, dan ben jij het. Ik heb zoveel bewondering 

voor de ongebaande paden die jij bewandelt. Je creativiteit, sterke wil, kunst van lesgeven en 

musiceren. Je vergroot mijn wereld op diverse manieren en tijd met jou doorbrengen empowered 

mij. Ik kijk uit naar een fase zonder proefschrift, waarin we meer tijd met elkaar kunnen spenderen. 

Minä rakastan sinua. 

Lieve Matt, my Welshman. Meeting you at the start of this PhD was the best thing that could have 

happened to me. Nothing is more enjoyable than spending time with you and by moving to the 

Netherlands, you have made that much easier for us. Thank you for giving me the space, time and 

support to finish this PhD, and thank you for keeping me grounded in times of stress. I admire your 

sharp observations and reflections, your humor and intelligence, not to mention your skills as a 

fantasy football manager. The past few years have been a whirlwind and I cannot put into words 

what you have meant to me. Life together is a big adventure and I can’t wait for all the adventures 

to come without having the PhD in mind.   
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