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Nieuw in TvV: Klinische les ! 
In navolging van vele wetenschappelijke tijdschriften gaat ook
TvV starten met in ieder nummer een klinische les. Casuïstiek
levert een verdieping en verbreding van kennis, die voor een
ieder herkenbaar en behulpzaam kan zijn.Vooral in de verpleeg-
huisgeneeskunde, waarbinnen evidence based medicine een
vooralsnog moeizaam concept is, kunnen klinische lessen een
prettig leesbare en waardevolle bron van informatie zijn. De
redactie heeft gekozen voor een tweetal concepten. Als eerste
de meer klassieke vorm waarvan in dit nummer de eerste klini-
sche les van Odile Smals. In deze vorm wordt door middel van
één of meerdere patiënten voorbeelden een ziektebeeld verder
uitgediept en tegen het licht van de huidige wetenschappelijke
kennis gehouden. De tweede vorm behelst casuïstiek waarbij de

schrijver (en eventueel de redactie) een aantal specifieke vragen
formuleert welke worden voorgelegd aan een autoriteit op
voorkomend gebied. Dit schept de mogelijkheid voor de lezers
om aan de hand van de casus en de vragen eigen kennis te toet-
sen. De antwoorden worden apart gepubliceerd; op deze manier
ontstaat, hopen wij, een spannende manier van meedenken en
tevens een krachtige beantwoording van voor de beroepsgroep
relevante medische vraagstukken.

Om deze klinische lessen tot een groot succes te kunnen
maken zijn wij volkomen afhankelijk van jullie als lezer en colle-
ga.Wij doen hierbij dan ook een krachtige oproep aan ieder-
een om casuïstiek aan te leveren! 
Informatie: redactie@verpleeghuisartsen.nl  
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Een oudere dame 
die wel eens 
flauwvalt 
Afwachten of toch maar niet? 
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CASUS EN BESPREKING 

Mevrouw A., een 83 jarige dame, is bekend met depressie en begin-
nende dementie. Zij woont in een verzorgingshuis. Sinds een half
jaar heeft zij wel eens last van wegrakingen, zelf noemt zij het
‘flauwvallen’. De huisarts en neuroloog vonden geen verklaring van
haar klachten. Haar medicatie bestond uit fluoxetine (Prozac) een-
maal daags 20 mg en carbasalaatcalcium eenmaal daags 100 mg.
Mevrouw A. voelt zich gezond; zij heeft geen klachten van pijn op
de borst, benauwdheid, hartkloppingen of vermoeidheid.

Een wegraking (syncope), een kortdurend bewustzijnsverlies
met spontaan herstel, is een veelvoorkomend medisch pro-
bleem (1). Wegrakingen kunnen veroorzaakt worden door circu-
latoire, neurologische, psychogene en metabole ziekten. Een
wegraking die wordt veroorzaakt door een daling van de syste-
mische bloeddruk met als gevolg hypoperfusie en zuurstofte-
kort van de hersenen wordt syncope genoemd. Een classificatie
van syncope is gebaseerd op het principe dat de systemische
circulatie volgens vier verschillende mechanismen tekort kan
schieten. (2) Deze vier mechanismen zijn: onvoldoende pomp-
functie van het hart, gestoorde regulatie van de vaattonus, ver-
mindering van circulerend bloedvolume en reflex-syncope. 
In Tabel 1 zijn deze mechanismen samengevat.

De meest voorkomende oorzaak van wegrakingen bij jonge 
mensen is reflexsyncope (1). Bij ouderen moet men bij wegra-
king eerder denken aan orthostatische hypotensie, postprandia-
le hypotensie, sinus-caroticussyndroom, hartklepgebreken,
geleidingsstoornissen of hartritmestoornissen (1).

Bij hartritmestoornissen kan men een onderscheid maken 
tussen atriale, zoals atriumflutter of atrtiumfibrilleren, en ven-
triculaire ritmestoornissen, zoals ventikeltachycardie, ventrikelf-
lutter, Torsades de Pointes en ventrikelfibrilleren. Ventriculaire
ritmestoornissen kunnen worden gezien in de acute fase van
hartischemie. Ventriculaire ritmestoornissen zonder ischemie
als oorzaak zijn zeldzamer maar potentieel even dodelijk. 

Tabel 1 (2) Classificatie van syncope 

overname tabel met toestemming auteur 

vervolg casus 
In aansluiting op weer een wegraking bracht familie de patiënte
naar de spoedeisende eerste hulp. De cardioloog nam de patiënte
op ter observatie. Hetero-anamnestisch was er sprake van een
plots bewustzijnsverlies gedurende enkele minuten met spontaan
en volledig herstel, terwijl patiënte in een stoel zat. Trekkingen,
krachtsverlies, tongbeet of incontinentie werden niet gezien.
Lichamelijk onderzoek en oriënterend  bloedonderzoek lieten geen
bijzonderheden zien. Het ECG toonde een sinusritme met een fre-
quentie van 70 slagen per minuut, met een eerstegraads AV-block ,
een linkerbundeltakpatroon en een (verlengde) QTc-tijd van  478
ms (normaal: <440 ms) Een eerder ECG was niet voorhanden.
Tijdens opname had mevrouw A.  meerdere wegrakingen, waarbij
de hartritmeregistratie  Torsades de Pointes lieten zien. (figuur 1)

De term Torsades de Pointes (TdP)  verwijst naar een polymorfe
ventriculaire tachycardie. In het ECG is dit te zien als QRS-
complexen die om de basislijn draaien. De frequentie is in de
regel ongeveer 220 slagen per minuut en is daarmee hoog
genoeg om aanleiding te geven tot bewustzijnsverlies. Een kort-
durende episode kan leiden tot een korte afwezigheid, een lan-
ger durende episode tot een langdurige wegraking. Soms
ontaardt TdP in ventrikelfibrilleren met plotselinge hartdood als
gevolg (3). Verlenging van QT-tijd gaat gepaard met een ver-
hoogd risico op het ontstaan van TdP. Verlenging van de QT-tijd
is een onafhankelijke risicofactor voor plotselinge hartdood (4). 

De QT- tijd is een maat voor de repolarisatie van de ventrikels.
De QT-tijd wordt in de regel uitgedrukt in relatie tot de hartfre-
quentie (specifieke aanduiding: QTc voor gecorrigeerde QT).
Een normale QTc-tijd is < 440 ms. Een borderline-QTc-tijd 440
- 450 ms en een verlengde QTc-tijd > 450 ms. (5) (6). Een
(modern) ECG-apparaat berekent zowel de QT-tijd als QTc-tijd
en drukt beide waarden af. Risicofactoren voor een QTc-tijd
verlenging zijn: vrouwelijk geslacht, hogere leeftijd, laag kali-
umgehalte, lage hartfrequentie, gestoorde nier- en leverfunctie,
hartfalen en bepaalde geneesmiddelen (7) (1). Er bestaat ook een
aangeboren variant van verlengde QTc-tijd, bijvoorbeeld bij

A. Onvoldoende pompfunctie van het hart

* Aritmie; bijvoorbeeld: paroxysmale supraventriculaire en ventriculaire tachycardie, verlengd QTc-syndroom

* Structurele hartziekte; bijvoorbeeld: kleplijden, cardiomyopathie.

B. Gestoorde regulatie van de vaattonus – orthostatische hypotensie

* Falen autonoom systeem

Primair; bijvoorbeeld: multi systeem atrofie,

Secundair: bijvoorbeeld: (diabethische )neuropathie

Geneesmiddelen; bijvoorbeeld antidepressiva, betablokkers.

C. Verminderd circulerend bloedvolume

* Hypovolemie bijvoorbeeld ziekte van Addison, diuretica, hemorraghie

D. Reflexsyncope bijvoorbeeld: vasovagale collaps, sinus-caroticus-syndroom, situationele-collaps
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Samenvatting

Wij beschrijven een 83-jarige dame met meerdere 
wegrakingen (syncope) bij Torsades de Pointes (TdP) bij ver-
lengde QTc-tijd bij gebruik van fluoxetine.
Nogal wat geneesmiddelen – inclusief niet-cardiale 
medicatie -worden in verband gebracht met inductie van
verlengde QTc-tijd.

Tegenwoordig lijken artsen aan ouderen liever een 
serotonine heropname remmer (SSRI) – zoals fluoxetine –
voor te schrijven dan een klassiek tricyclisch antidepressi-
vum (TCA) bij behandeling van depressie. Dit vanwege het
(vermeend) gunstiger bijwerkingenprofiel. Fluoxetine wordt
in het algemeen niet beschouwd als een potentieel QTc-tijd
verlengend medicament.

Ouderen  zijn gevoeliger voor het ontwikkelen van 
QTc-tijd verlenging als bijwerking bij medicatie.Wegrakingen
of syncope zijn - ook in het verpleeghuis - een alledaags
medisch probleem. Anamnese en lichamelijk onderzoek
alleen leiden niet altijd  tot de juiste diagnose.

Vaak lijkt men geneigd om bij een patiënt met wegrakingen
een afwachtend beleid te volgen. Levensbedreigende - en
iatrogene aandoeningen kunnen zo gemist worden. Met dit
artikel willen wij het belang onderstrepen van nadere dia-
gnostiek bij wegrakingen, vooral als aanvankelijk geen oor-
zaak gevonden wordt.

HERG-gen (KCNH2) mutatie (8) (9). Blokkade van specifieke car-
diale kalium-kanalen met als gevolg verlenging van repolarisatie
is  waarschijnlijk het onderliggend gemeenschappelijk 
farmacologisch mechanisme bij QTc-tijd verlenging (10). 

Van geneesmiddelen die als doel hebben de repolarisatie te ver-
tragen (anti-atitmica) wordt een zekere mate van QTc-tijdver-
lenging geaccepteerd – deze middelen ontlenen immers hun
therapeutisch effect aan het vertragen van de repolarisatie.
Bekend in deze groep zijn met name amiodaron, propafenon en
sotalol. Voor andere geneesmiddelen geldt dat verlenging van
QTc-tijd een onbedoeld neveneffect is. Bekende voorbeelden
hiervan zijn onder anderen: haloperidol, amitriptyline, 
nortriptyline, amantadine, co-trimoxazol, erytromicine, 
ketoconazol, terfenadine en cisapride (1) (11) (5) (12).

vervolg casus 
De wegrakingen die wij objectiveerden werden door mevrouw en
haar familie herkend als het flauwvallen in de thuissituatie.
Behandeling met (intraveneus) magnesium, kalium en isoprena-
line (om de hartfrequentie te laten stijgen) werd gestart.
Fluoxetine en norfluoxetinespiegels in bloed bleken verhoogd in
relatie tot de dosis van 20 mg. 

Wij vermoedden dat bij onze patiënte de ventriculaire ritme-
stoornissen als oorzaak van de wegrakingen uitgelokt werden
door een verlengde QTc-tijd, als bijwerking bij medicatie.
Fluoxetine wordt in het algemeen niet beschouwd als een 
potentieel QTc-tijd verlengend medicament. Tegenwoordig lij-
ken artsen aan ouderen liever een serotonine heropname rem-
mer (SSRI) – zoals fluoxetine – voor te schrijven dan een
klassiek tricyclisch antidepressivum (TCA) bij behandeling van
depressie. Dit vanwege het (vermeend) gunstiger bijwerkingen-
profiel. Bijwerkingen van SSRI-s waarvoor met name bij oude-
ren voor gewaarschuwd wordt zijn hyponatriemie en een
toegenomen risico op vallen. 
Bij overdosering lijken SSRI’s relatief veilig. Gewaarschuwd
wordt met name voor het ontstaan van een serotoninesyn-
droom. Verlenging van QTc-tijd wordt bij overdosering – en in
vergelijking met andere SSRI’s  relatief vaak gezien bij citalop-
ram (13).  Fluoxetine en met name de actieve metaboliet norf-
luoxetine hebben zeer lange terminale halfwaardetijden
(respectievelijk 4 tot 6, en 4 tot 16 dagen). Deze farmacokineti-
sche eigenschappen kunnen met name bij ouderen, vanwege de
bij hen afgenomen metabole capaciteit, leiden tot stapeling en
daardoor tot een toegenomen risico op bijwerkingen. Bij oude-
ren wordt daarom bij voorkeur gekozen voor middelen met een
kortere halfwaardetijd. Bij de registratieonderzoeken  rond de
introductie van fluoxetine werden geen ritmestoornissen gezien.
Opgemerkt moet worden dat dit onderzoeken betrof bij een
kleine groep (n=312), jonge gezonde volwassenen. Dit is in het
algemeen een beperking bij geneesmiddelonderzoek: meestal
worden ouderen niet betrokken in registratieonderzoeken.
Inmiddels is verlenging van QTc-tijd of TdP bij gebruik van
fluoxetine beschreven (14) (15) (16) (17). Een casus betrof een opzette-
lijke overdosering(17). Bij een andere casus gebruikte de patiënt
tevens verapamil (15). 
Drie ouderen met een cardiale voorgeschiedenis die tevens
fluoxetine gebruikten overleden onverwachts (14).

Summary: QTc Prolongation and
Torsades de Pointes in an Elderly
Woman Taking fluoxetine 

We describe an 83-year old woman who experienced
multiple episodes of syncope due to Torsades de Pointes
(TdP) and  prolonged QTc-interval, probably caused by
fluoxetine. Several medications including drugs for noncar-
diac indications have been associated with prolongation of
the QTc-interval.

Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) – like
fluoxetine - have increasingly replaced tricyclic antidepres-
sants (TCA) in the treatment of depression because they
appear to be safer. Fluoxitine is not generally associated
with Qtc prolonging activity. Elderly people are more
prone to develop an adverse, drug-induced prolongation
of the QTc-interval.

Transient loss of consciousness is not an uncommon
medical problem – in nursing homes as well.Anamnesis
and physical examination do not always lead to a correct
diagnosis.The tendency exists to follow an expectative
policy with patients experiencing syncope.
Consequently, life-threatening and iatrogeneous disor-
ders can go unnoticed. In this article, we would like to
emphasize the importance of more elaborate diagnos-
tics in patients syncope, especially if no cause can be
found initially.
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vervolg casus 
Fluoxetine werd gestopt. Er werden geen ritmestoornissen meer
gezien. Na een klachtenvrije observatieperiode kon patiënte in
goede conditie ontslagen worden. Bij poliklinische controles
maakte zij het goed. ECG controle 2 en 8 maanden na stoppen
van fluoxetine liet verbeterde QTc-tijden  zien van respectievelijk
421 en 408 ms. Gebruik van een (ander) antidepressivum blijkt
niet nodig. 

Bij onze patiënt was er een relatie tussen het ontstaan van de
klachten, ECG-verandering en gebruik van fluoxetine. Nadat
fluoxetine was gestopt herstelde de QTc-tijd zich en werden
geen TdP meer gezien. Oudere leeftijd, pre-existent linkerbun-
deltakblok en vrouwelijk geslacht leken bijkomende risico-fac-
toren in deze casus (7). 

OVERWEGING

Fluoxetine  kan mogelijk evenals andere niet-cardiale genees-
middelen geleidingsstoornissen en hartritmestoornissen veroor-
zaken. Gezien het overeenkomstig farmacologisch profiel valt
niet te zeggen of andere SSRI’s dit risico niet hebben. Mogelijk
zorgt het gunstiger farmacokinetisch profiel voor een  kleiner
risico. Met name ouderen, vrouwen, en patiënten met een car-
diale voorgeschiedenis (inclusief al aanwezige geleidingsstoor-
nissen) lijken extra gevoelig. Artsen, en zeker zij die
voorschrijven aan ouderen moeten zich bewust zijn van deze
potentieel fatale  bijwerking. ‘Baat het niet dan schaadt het niet’
kan in dit geval een vals gevoel van veiligheid geven.  Met dit
artikel willen wij verder het belang onderstrepen van nadere
diagnostiek bij wegrakingen, vooral als aanvankelijk geen oor-
zaak gevonden wordt. Het intermitterend karakter van de klacht
– tussen de aanvallen door zijn patiënten immers klacht-, en
symptoomvrij – kan patiënt en arts onterecht geruststellen. Vaak
lijkt men dan ook geneigd om bij een patiënt met wegrakingen
een afwachtend beleid te volgen (18). Levensbedreigende - en iatr-
ogene aandoeningen kunnen zo gemist worden. Zoals ook in
onze casus blijkt, leiden anamnese en lichamelijk onderzoek
alleen, niet altijd  tot de juiste diagnose. 

De beschrijving van deze casus verscheen eerder in American
Journal of Psychiatry (19). 

Figuur 1

Sinusritme, na een korte pauze overgaand in Torsades de Pointes 
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