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Apeldoorns
Duizeligheidscentrum
is toonaangevend
uithet land.Ondcrdc€lvanhet expertise- DaeÍbijhebbenze inmiddclsook eengro
centrumvormenook ecn afttclingfysio te eirpe.tiseop het gebiedvan duizclig
rhcrapieen biometÍie-onderzoek.
h€idsklachren
opgebouwd.
Aanvankelijkhielden Van l.eeuwenen
Patiëntenwordcnaangemeld
víà huisaÍt- BÍxintjes samcnspre€kuurom emciénsenofspecialisten.
Voor cendiagnose
be teÍ te werkenen dc patiënrecnonnodige
aPELDooRN
- Duizeljgheidis cer veelbe zo€kenpariéntenhet .cntrun éér dàg. reeksziekenhuisbezoeken
rc bcsparcn.
Al
sprokcnonderwerpin de behandelkaner Er worden diverseonderdeken gcdian snclblc€kook dat het à;ntil heldeÍediavanhuisartscn:
her beÍeft zekerdriepÍo- zoalsevcnwlchtsonderzoek,
gehooÍonder- gnoscsgrorcrwerd.,,Eénen éenis drie ,
centvan alleklachtcn.
roek,bloeddrukmcring,
longfuctieondeÊ constiteeriVanLccuweD.
Ir het ApeldoornsDuizeligh€idscentrumzoek en eventucelaanvullendbijvoor ZelÍSicademischczickcnhuizeD
ver$.ij
in Gelr€zielenhui/en kijgt 87 pro{enr
zen pirtiêntendooÍ nàir l|peldoorn.Ook
van dc prtiónlenmet duizeligheidsklach-Voordàreen diagnorejn anderezickcn hcbben de twee specialiÍeninniddels
len en evenwichtsstoomissen
eenduide' huizen DogclÍjkis, word€nraak wel /es cnkclc publicàricsilr irternatio.ale we'
lijkediagnose,
wailvan 80 procenrb€han beroekenàan hct zickenhuisgebírcht, tenschappelijkctijdschriften op hun
deldkanwoÍden.Dat is cen gocdcscor€: wàaronderlwee tor dric mààl ràn een nram Íaan.,,Wezijn uitvocrcndcspecia
gemidd€ldwordt in Nederlandse
zickcn- kno àfts en/oÍ neuÍoloog.Ën zclfs dan listen , zrgt BÍuintjes.,,We doen gccD
huizcnin 6(] procentvan de gêvalleneen blijfr c€n grootdeelvan de klachtenon' Íirrdàmenteelw€tenschrppelijkondeÈ
gesteld.
duidelijkediàgnose
verklaard.
zoek nlct cxperimentenen de tijd ontDe 87 procent heldcrc diàgnosesin bÍeektom al onzekennisin wetenschap
I let ApeldooÍnsDuizeligheidsrcnrrum
is Apeldoornkan je ook lezenalsbijna roo pelijkerftkelen om te zcrrcn."Uii herhe
gcvcsligdin celre Ziekenhuirenlociic proccnt,zegtVar Leeuwen.,,Theorerisrh lc landkomenspeci:rlisten
de
hrkrs. lrci ccntrulníàat ondeÍleiding mag jc ni€rs uirsluiten,marÍ we zijn cr sc nànier vàn w€rken bekijlen
^pcldoom
en her
v,rn kno rrts TjÀsc Bn'inrjcscn ncuÍo vrn oveÍnrigddit dic dcfticn procenr nn el vindt dc l tstcjirrcnin divcrse7ie
loogRoclàrdr.tn l-eeuwcn.
wààr we niets vhdef ook cchr nicts lenh i^n nivolging. Ook vcrsprcidcn
Kenmerk€ndvoor.het Duizeligheidscen-heeft.Vààksp€lcndÀnpsychologische
fac- tsrr.rinrjcs
cn Vàn Leellren hun kenni!
oum is d.tl de twce spefi.lisrcnr\vcc
!ir lezifgen cn prcscntàIic'.Elk jmr
nrid(trgcD
Unr houdthcr Apckl(xn
ns Duizclighcidsc.n
|cr wrck \.unfr sl)rl,clLrLril)c k'ichl !.rr hcr I)Lrirclj!licids(cn
hou.ldi.l,crjaar/icn zc zoir 5ooplian
nr
is d dc twee ïrecialisren I.unr ook ccn cig€ncorlgres.
,,V()rigjiil
ren:l5o nrensenuit de eigenregiocn r5o samen
^pcldoorn
eendiagnosesrellen,wààrbijhun nrnten daarzo'n 2oo lncdischgeschool'
'secondopinions'rond patiêntenelders kcnnis en inzichten aanvullerd zijD. de mensenaandeel,'

1nveelgev;illn riuidelijle
diagrrose
cn beh,rad*:li::g.
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gegev€ns
vaninmidd€ls
ruim
vanLeeuwen
hebbenkno-aÍtsïjasseSruintiês
e. neurcloogRoeland
> voor h€t Duiueligheidscentrum
áf vandievanhuísartseo.
wijkenin zo'n40 pro.entvand€ gevallen
ing€voerd
in êêndatabase.
Hundiagnos€s
2300pariènten
> Wàt in 2000 opgs€t wêrd áls een regionaalzorgtb,êct is inmiddêb uÍtgegroeidtot hét t@n!àngêvendecentrun in Ned€ andvoor
sêcondopinions.Erkenningvolgdeal snel.In 2002 won het Apeldoomsouiêlighêidsc€ntíumvan Ceke i€t€nhuizen een stimuleíingspdjs vàn de N€derlands€V€rcnigingván ziêkênh'rizen.BelangÍijkeredef,van hêt toêkennenvànde prijs wasdat dê multidisciplinaire
samenwerkingalstoonbeeldwor andefenekenhuiz€nw€rd tezi€n.

Veelouderenonnodig
plat; bewegenis beter
Een duidelijke diagnosebetekentdat en neuroloogRoelandvan Leeuwen,
gerichre behandeling van duizelig Ze hebben de zogeheten kantel ma
Boeuvre'geïntÍoduceerd.Die bestÀÀt
heid mogelijk is.
Alleen in Apeldoorn zijn er al vele uit het op een bepaaldemmieÍ met
duizendenouderemens€ndie zich het hooftl schudden,waarnÀhet oorÍegelmatigduizelig voel€n eb gevolg gruis niet meer op het evenwichtsorvan gruis in hun evenwiahtsoÍgaan gaan drukt. ,,Nn gaan ouderen vaak
(BPPD ofi,vel Benigne parorysmale liggen, terwijl ze juist moeten bewepositie dujzeligheid)- Via de gen.'VanLeeuweren Bruintjeshebin
Epley-methode,die in het Apeldoorn- ben hun resultatengepubliceerd
tijdschÍií1ENT
seziekenhuisveelvuldigwoÍdt toege- her werenschappelijk
past, kan 90 pro.ent van de patièn lourul (januari2oo5).
woonzorgc€ntrum
ten dÀarvan gencen worden. ,,we Een
^peldoornseen teleíoongevan
schattendat zo n tien proc€nt van de kan binnenkort
verwachtenmet de
gezondemensenen zekerveeÍtig pÍo- de sp€cialisten
regelmatjg vraag of ze een mjddagje langs mo
cent van de 65-plussers
duizelÍgis. Zon 20 pÍocent van de genkomenom 'ouderente kantel€n'.
lastvàn ,,Datde methodewerkt,is duidelijk",
ouderenheeftwaarschijnlijk
oorgÍuis, zegtkno artsTjasseBÍujn- zegt Vàn Leeuwen.,,.we zijn alleen
qes,
benieuwdnaar de mate waarin het
is eenDuizeligheidkomt dooÍ de ouder- voorkomt."De kantelmethode
dom en daar moet je niet over zeu- voudiguit te voeren,zegt hij. ,,Een
ren,denkenouderenvàak.Ir 90 pro- paaÍvragenstellenen in de ogenkijcent van de gevallenis hct probleem ken. Het vraagt gcoefendheid,maar
simpelop te lossen,zeggenBruintjes je hoefter geenaÍtsvoorte zijn.'
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mDiebesuat Lritecn nuloog', hooÍà-, en lichrrnrs
o;Íèninscn die bcdoeld zit', oln duizelighcrd op tc
wekkcr sierdoor riordt hcr hersrcl (!ià gclvennLllg
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De elen\\'ic1r$oryarenbclinden zi(h m dc oren lc
/ iin k l c i n e Íd à n d c n à g e l v a ne e nPrn k
\1.n{ n oriëDrcren7i.h ir de rLriL e doof de ràmcnw.rknr! vin hur €\'cn$'rchtsoryinen,hun ogcn tn
scnsorÀ b hun huitl. spicrcn,pezcn cn gewri(hten
C, r cr ict! mis in die n'rrr|e ring, drn voclcD ÍJrerr
sen zich duizclig en kunnen zc zclÍi rrrisleliiL \\'ordcn er g].m braten lcn À.rrdo.nrJrgrnn hel '!'n'
\\'i(ht\oígran r.eedt viil oP ils gc\olg lJn eer ont
steking vJr dc c!cn$'ichrszcnu!! \Ii.rk rÍÈe.lt spon
r.r.rnhcrsrelop, !|) < ook nret
l) r!.is hebbcn de Àlncrili.tnsc iheràpcuien (lirwP1 l c
rp e r,r .ut,' l ;
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h.irlitlàchtcr " onri\,ikkeld.

!F

\\

x

van zo n 20 rot 30 minuten md de lvsiotheraDeuren
thuis oefenen,ii 85 prccent van de pariëntd) genezen.
Bij hoe\,€el mensen uirval van evenwichtsorsaan
voorkomr.
weerVànDijknier.Uil\dlv,rnevenwi(h(sor8ànenlomr op alle leeftitdenvoor,deriigerskunnener àl làsrvanhebben.Bii de adndoenins
hebben
pàriëffende n€igingzo \r€inigmogeliikre 6ewegen.
Her nee rs e(htÊrdat ze jui\i moerenbewegmen
dujzeligheidoproepen,/odàr er in he1tirhdÍn gewenningen compensrrie
oprreedr.,,egl
VànDijk.
j{ ool( berrokkenbii de behrndeDe rysrot-l|er?peur
ling van Méniàe pariêntÊr! die in emmerkinq komen voor een zogeheÍentTc-behandelin&w;àíbij
net erenwtfhÍsorgÀan
kunsrmàtíÊ
wordruireeschà_
keld.Zijuorden vooràfgrrndaande inereeDd;or de
Íysiotherapeur
voorgehihren tunnen-bij btiivende
klàchreneveneens
wordenqeholDenmel vestibulài
re revàlidaLietheràDiê
De Àpeldoornr schildei Wim Bouwmeester(49) is
pàriënrvan Vàn Dijlc Vlàk voor de bouwvakvoriq
iaarkreeghii tasrvrn duizeLjgheid.
Dàr wen hijaan ten aarhouden. In toaal zou hij een halfiaar in de vermindercn. duizeligheidwordr echrqeurovu.
drulte. De laarqeweek van Tiin wkanrie bràk her ziektewetlopen. Na z€s,zevenwek€n werá hij dooÍ (eerddoor die,.De
oefeningen",
veneltBouwmeésier.
,,Je
zweerhemuil en kreeghjieenàÀnvrlvandraàiduize- de huisansdoorverwezennaar het Duizelisheidscen- krijgr ook
een Uisrieoefeningenmeedàr ie dàgeujk
ligheid mer bÉ-ken.,;tk kon niet'smeer Hel deed ftrÍra SpecialistenBruinties €n Van Leeu;en stelde moetdoerl Her
hólprech!,iI kon helemjalnieÍj en
geen pijn maar her was net alsof je flink dÍonken eveneensvast dat spEke was !?n een ontstekingvan nu is
hel voor 9o procenral weer qoed.Ik wer(
was-Her enigew?t ik kon, w"\ op bedBrdn liggen.' het evenwichtsorgean.Dat was in h€t linkeroor voor weer,maa_r
il magnog wei miin eige; rempobeprDe hubartssrelderelefonisch
sneidejuÈredirànose: 69 procent uitgeschakeld.De artsen steldendat vast renroor atsnel eendapwet minderh. tk heb
er beeenonr<'teking
van hel evenwichrsorqàan.
Die wordl via càlorimelrie.een merhodewèèÍbii $Miselend hoorlijk baatbii gehad..
i, de meesteget"llen vemoraakl door een virus, wàrm en l(oudwárerin her oor wordengesporen
en Zonder de oefeningenwas waa$chijnlijk ook h€rsrel
met als gevolg uiwal van het evenwichtsorqaan. ranctres
wordengemeien,wim Bouwmeesier
werd opgetreden,
zegr
vàn
SoÍns rreedr uilval van een evenwiórsorgààiop doorgestuurd naar fysioóeÍepeur Dave \an Dijk zo snel en niet zorysioóeràpeur Dijk.,,Mààrnier
veel,
Probleem
is ook dat veel Dadoor een hoge doseringvàn bepaaldeaniibioticá. loor zessessi€s
van ruim twintiq minuten, IÍr die ses- tiëntenzich iuisrnier trwegen,ze vermiidenbegrijDèn is de uiN€l meesralàànbeidekànlen_
\ier leerde BouwmeesLer
lich;m€jijke oeteningen pelijkprovocerende
bewegingen.
Hier lere; zedàibeIn \,€el gevallenherstelt het lichaam zichzelfbinnen weadoor zijn lichaamgestimuleerd*ordt her even- wegen en provo<eÍen
iuist wel mo€t en hoe ze dat
een paar weken. Bij Bouwmeesrerblev€n de klach- wichtsgevoelweer rc herstellen€n de duizelieheidre

Behandeling
is ook psychischprertig
Van de duizeligheidsklachren
kan 80 validatieprogremmadoor eeD fysio- Als behandelinglàn een ziekte dier
procenr goed worden behandeld. óerap€ut en intÍatympale gentamici- mogelijk is, kan geprobeerd
worden
Det is nier alLeenlichamelijkprerrig ne iniectiesbij de ziekrevan Mé, klachtente verminderenmer biivmrmaarook psychisch.
Zo n lo procenr nière. Ook wordr geri€hrdoorverwe- beeld mediciinen. Inzicht seíen in
van de patiënten ven het Duizelig zen naar haptonomenen psycholo- het ziekteverloopkan gerusistellend
heidscentrum
bleekdoor hun kla.h- gen m gevàlvàn ingebeelde
:ngsren wefk€nbij eándoeningen
die na veÊ
ten een angststoorniste ontwikkeIoopr"n tijd door naruurLijk
zelÍherlen. Methodenom patièntente bestelvedwijnen
handelen zijn de Epley methode bij De behàndelinsvan duizelisheid Meer informatie staatop de site
oo4ruisklachren, een vesribulair Ie- hangt at van dè gesteldedirg"nose.www.duizeligheidscentrum.nl.
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