
duizeligheidspoli

DUIZELIGHEIDSKLACHTEN 
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Iedereen is wel eens duizelig geweest. Wanneer die klacht aanhoudt of re-
gelmatig terugkeert is dat erg vervelend en dan wilt u graag weten of dit te 
verhelpen is. Op de duizeligheidspoli van Ziekenhuis Rivierenland kijken een 
KNO-arts en neuroloog samen naar deze klachten. Dat gebeurt in één dag. 
Hierdoor proberen we snel te werken naar een verklaring voor de klachten en 
een behandeling.

Het team van de duizeligheidspoli is multidisciplinair en bestaat uit een  
neuroloog, een KNO-arts, een fysiotherapeut gespecialiseerd in duizeligheids-
klachten, laboranten van de afdeling Klinische neurofysiologie en assistenten 
van de polikliniek. 

SOORTEN ONDERZOEK
Verreweg het belangrijkste deel van het onderzoek is uw eigen verhaal!  
Op grond daarvan wordt vaak al vermoed wat de oorzaak van de duizeligheid 
(geweest) is en welk onderzoek verricht moet worden. Het onderzoek richt 
zich op de volgende aspecten:
• Om wat voor duizeligheid gaat het?
• Wat is het verloop in de tijd?
• Ontstonden de klachten geleidelijk of acuut?
• Hoe lang duurden de klachten?
• Zijn er omstandigheden waardoor de klachten optreden of verergeren?
• Doen de klachten zich voor bij omdraaien in bed, bij rechtop gaan staan, 

tijdens lopen of in drukke winkels?
• Zijn er andere verschijnselen, zoals verminderd gehoor, oorsuizen,  

hoofdpijn, misselijkheid, braken, hartkloppingen, transpireren, moeite met 
praten, dubbelzien, benauwdheid of angst?

• Uiteraard wordt ook geïnformeerd naar uw algemene gezondheid en  
medicijngebruik.

Afhankelijk van uw klachten kan er aanvullend onderzoek worden uitgevoerd, 
bijvoorbeeld een evenwichtsonderzoek, een gehoortest, een VNG (even-
wichtsonderzoek) of een CT- of MRI-scan.

TESTEN VAN HET EVENWICHT
In veel gevallen wordt duizeligheid veroorzaakt door een probleem in het 
evenwichtsorgaan. Aan de hand van verschillende onderzoeken wordt getest 
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of dat het geval is. Zo gebruiken we de ‘kiepproef’ (Dix-Hallpike test). Daarbij 
wordt u vanuit een zittende houding plotseling achterover gekiept. Zo kunnen 
we de duizeligheid provoceren (uitlokken) en registreren wat er bij die bewe-
ging gebeurt. 

De ‘supine-roll test’ wordt gebruikt om een ander deel van het evenwichts-
orgaan te testen. Tijdens deze test wordt u vanuit een liggende houding 
plotseling op een zijde gelegd. Bij de balanstest wordt onderzocht hoe u uw 
balans bewaart tijdens lopen en staan. Uit de onderzoeksresultaten kunnen de 
zorgverleners opmaken of er sprake is van een verstoorde balans.

BEHANDELING
De behandeling van duizeligheid is afhankelijk van de diagnose. De behande-
ling kan bijvoorbeeld bestaan uit fysiotherapie of medicatie. 

AFSPRAAK
We plannen al uw afspraken tussen 8.00 uur en 13.00 uur. Houdt u er dus 
rekening mee dat u een groot deel van uw dag nodig heeft als u een afspraak 
heeft op de duizeligheidspoli. Het kan gebeuren dat u zich na het onderzoek 
niet lekker voelt of misselijk bent. U kunt dan niet zelfstandig naar huis rijden. 
Houd hiermee rekening bij uw vervoer.

KOSTEN
Omdat de fysiotherapeut verschillende onderzoeken uitvoert, kan het zijn 
dat u naast het eigen risico ook een aanvullende rekening ontvangt van uw 
zorgverzekeraar. Dit is afhankelijk van uw zorgverzekeraar en polis. Indien uw 
zorgverzekering niet de volledige kosten dekt, dan ontvangt u een factuur voor 
de onderzoeken van de fysiotherapeut van tussen de € 35,- en € 50,-.

CONTACT
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met ons op:

POLIKLINIEK NEUROLOGIE 
 0344-673870 

POLIKLINIEK KNO 
 0344-674058



Heeft u nog vragen dan kunt u 
altijd contact opnemen met ons:

  0344-674911
  info@zrt.nl

 www.ziekenhuisrivierenland.nl
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