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m é n i è r e

Een ABC van  
de ziekte van Ménière 
Duik je diep in alle informatie over de ziekte van Ménière, dan word je overstelpt door een 

enorme hoeveelheid (medische) termen. De Commissie Ménière wil alles eens een keer op 

een rijtje zetten. Daarom starten we in deze HOREN met een ABC van de ziekte van Ménière. 

Aanval
Een	typische	Ménière-aanval	bestaat	
uit	een	plotseling	optredende	draai-
duizeligheid	met	een	neiging	tot	val-
len,	die	minuten,	vaker	uren,	en	een	
enkele	keer	dagen	aanhoudt.	De	ogen	
bewegen	heel	snel	heen	en	weer	(nys-
tagmus)	en	de	omgeving	lijkt	in	het	
rond	te	draaien	als	bij	erge	dronken-
schap.	Meestal	is	er	ook	sprake	van	
hevige	misselijkheid	en	braken,	en	
vaak	ook	tegelijkertijd	zweten	en	diar-
ree.	Sommige	mensen	spreken	van	
een	“drukgevoel”	in	hun	oor	vooraf-
gaand	aan	de	aanval.	
Na	een	aanval	kan	iemand	zich	weer	

goed	voelen,	of	gedurende	langere	
tijd	een	instabiel	gevoel	houden	
omdat	het	evenwichtsorgaan	niet	
goed	functioneert.
De	frequentie	en	de	duur	van	aanvallen	
kunnen	erg	verschillen	tussen	patiën-
ten	onderling	en	variëren	ook	binnen	
één	persoon	met	de	tijd,	tussen	dage-
lijks,	wekelijks	en	af	en	toe.	De	meeste	
Ménière-patiënten	hebben	perioden	
waarin	de	aanvallen	vaak	voorkomen	
afgewisseld	met	perioden	zonder	aan-
val.	De	frequentie	van	aanvallen	neemt	
ook	af	met	de	jaren.	Zo	zijn	vijf	tot	
tien	jaar	na	de	eerste	aanval	de	meeste	
mensen	aanvalsvrij.	Wij	kennen	echter	
ook	patiënten	die	na	een	rustige	peri-
ode	van	15	jaar	plotsklaps	weer	een	
periode	van	aanvallen	kregen.	
In	het	begin	van	de	ziekte	fluctueert	
het	gehoorverlies.	In	de	loop	van	
meestal	enkele	jaren	stabiliseert	dit	
rond	een	verlies	van	60	dB.	Er	is	ook	
altijd	in	meer	of	mindere	mate	sprake	
van	oorsuizen	(tinnitus).	

Alcohol
Er	is	geen	medische	reden	om	als	
Ménière-patiënt	het	drinken	van	
alcohol	helemaal	op	te	geven.	De	
algemene	adviezen	die	voor	iedereen	
gelden	met	betrekking	tot	verstan-
dige	alcoholinname,	gelden	ook	voor	
Ménière-patiënten.	Denk	hierbij	aan	
maximaal	een	of	twee	glazen	bier	
of	wijn	per	dag,	met	regelmatig	een	

pauzedag.	Wij	kennen	geen	Ménière-
patiënten	die	een	aanval	krijgen	die	is	
gerelateerd	aan	alcoholconsumptie.	
Wel	horen	wij	vaak	dat	mensen	tijdens	
een	periode	van	aanvallen	stoppen	met	
het	drinken	van	alcohol.	

Alternatieve geneeswijzen
(zie ook Complementaire geneeswijzen)
De	reguliere	medische	sector	kan	
Ménière-patiënten	niet	altijd	helpen,	
omdat	er	geen	medicijn	of	operatie	
is	waarmee	alle	symptomen	van	de	
ziekte	verdwijnen.	Daarom	is	het	
niet	verbazend	dat	veel	Ménière-
patiënten	alternatieve	geneeswijzen	
uitproberen.	Omdat	het	verloop	van	
de	ziekte	grillig	is	en	er	zoveel	variatie	
bestaat	in	de	uitingsvormen,	is	het	
vaak	onmogelijk	om	vast	te	stellen	
of	een	bepaalde	aanpak	werkzaam	
is.	Nog	afgezien	van	het	feit	dat	
de	werkzaamheid	van	alternatieve	
geneeswijzen	zelden	wetenschappelijk	
onderzocht	is.	De	leden	van	de	
huidige	commissie	Ménière	hebben	

De ziekte van Ménière kenmerkt 
zich door aanvallen van draaidui
zeligheid (tenminste tweemaal 
voorgekomen, langer dan 20 minu
ten), gecombineerd met oorsuizen 
en slechthorendheid, waarvoor 
geen oorzaak gevonden is. De 
diagnose wordt door een knoarts 
gesteld. Kijk voor meer informatie 
op www.nvvs.nl/meniere.
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ook	het	een	en	ander	uitgeprobeerd,	
waaronder	acupunctuur,	ayurvedische	
benadering,	genezing	door	middel	
van	stenen,	healing,	homeopathie,	
mediteren,	Reiki.	Het	door	sommige	
Ménière-patiënten	gepropageerde	
kaliumdieet	(zie	later	in	dit	ABC)	
hebben	wij	halfslachtig	geprobeerd.	
Van	geen	van	deze	methoden	kunnen	
wij	zeggen	dat	we	er	beter	van	
zijn	geworden.	Met	betrekking	tot	
orthomoleculaire	en	manuele	therapie	
kennen	wij	geen	positieve	ervaringen.	
(Mocht	u	als	lezer	nog	methoden	mis-
sen	die	de	moeite	van	het	noemen	
waard	zijn,	laat	het	de	redactie	weten,	
dan	komen	deze	later	bij	de	C	van	com-
plementaire	geneeswijzen	aan	de	orde!).	

Angst
Welke	Ménière-patiënt	kent	niet	de	
angst	voor	een	aanval	tijdens	“onder-
weg	zijn”,	in	auto,	trein	of	bus,	of	
tijdens	het	winkelen?	Het	is	voorge-
komen	dat	een	van	ons	aan	de	kant	
van	de	weg	zat	en	niet	geholpen	werd	
omdat	de	omstanders	dachten	dat	hij	
dronken	was!	We	kennen	iemand	die	
niet	bij	de	goede	halte	uit	de	trein	is	
gestapt,	maar	is	doorgereden	tot	het	

eindpunt…	Velen	vermijden	uitstapjes	
alleen,	zeker	in	een	periode	van	aan-
vallen.	Voorbereid	zijn	op	een	aanval	
kan	enigszins	de	angst	verminderen.	
Sommigen	mensen	dragen	altijd	een	
briefje	bij	zich	waarop	staat	dat	zij	de	
ziekte	van	Ménière	hebben	en	waarin	
zij	vragen	of	de	lezer	iemand	of	een	
taxi	wil	bellen.	Het	kan	ook	handig	
zijn	altijd	plastic	zakken	bij	je	te	heb-
ben,	om	op	te	zitten	of	in	te	braken,	
en	verfrissingsdoekjes	en	een	flesje	
water.	Daarnaast	kunnen	gesprekken	
met	lotgenoten	of	bijvoorbeeld	een	
maatschappelijk	werker,	met	zo	nodig	
verwijzing	naar	een	psycholoog	of		
psychiater,	zinvol	zijn.
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Lotgenotencontactdag 
Ménière 

Op zaterdag 10 april a.s. organi
seert de commissie Ménière weer 
een lotgenotencontactdag voor 
Ménièrepatiënten en hun partner 
of andere belangrijke naaste(n).
Naast veel onderlinge uitwisseling 
praten Wiepk Harkema en Sarah 
Kaldenbach van het Audiologisch 
Centrum Alkmaar over: “Wat kan 
het maatschappelijk werk van een 
Audiologisch Centrum betekenen 
voor een Ménièrepatiënt en zijn/
haar partner?”

Plaats: De Doele, Koemarkt 58, 
1441 DD Purmerend  
Datum/tijd: zaterdag 10 april van 
11.00 tot 16.00 uur, inclusief aange
name lunch
Kijk voor details en aanmelding op  
www.nvvs.nl/meniere of op het 
Ménière-forum (www.nvvs.nl/forum/
meniere).

Draagt u ook een letter bij?
U kunt ook uw letter bijdragen! 
Stuur de term waar u graag wat over 
wilt weten, of waar u zelf veel over 
weet (dan graag met uitleg!), naar 
de redactie: NVVS/HOREN, Postbus 
129, 3990 DC Houten, of stuur een 
email naar horen@nvvs.nl.


