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Chronische Ziekte 
In	de	Wet	‘Gelijke	Behandeling	op	
grond	van	Handicap	of	Chronische	
Ziekte’	staat	geen	sluitende	defini-
tie	van	wat	een	chronische	ziekte	
is.	Epidemiologen	beschouwen	een	
ziekte	of	aandoening	als	chronisch,	
wanneer	deze	langer	dan	zes	maanden	
duurt,	er	geen	uitzicht	is	op	herstel	
en	geneeskundige	ingrepen	weinig	
invloed	hebben.	Een	chronische	
ziekte	verdwijnt	ook	niet	zomaar.	Een	
chronische	ziekte	hindert	de	betrok-
kene	om	diens	levensstijl	van	voor	
de	ziekte	voort	te	zetten.	Deelnemen	
aan	het	beroepsleven	is	vrijwel	altijd	
beperkt.	Ook	zijn	er	aanpassingen	
nodig	aan	de	dagelijkse	activitei-
ten.	Voor	het	in	kaart	brengen	van	

iemands	functioneren	op	de	belang-
rijkste	levensterreinen	ontwikkelde	
de	Wereld	Gezondheidsorganisatie	
de	International	Classification	of	
Functioning,	Disability	and	Health	
(de	ICF).	De	Chronisch	Zieken	en	
Ge	handicapten	Raad	pleit	ervoor	dat	
ook	in	Nederland	de	verschillende	
instanties	die	oordelen	over	iemands	
functioneren	een	gemeenschappelijke	
‘taal’	spreken,	door	de	ICF	te	gebruiken.	
Wij	beschouwen	de	ziekte	van	Ménière	
als	een	chronische	ziekte.	Met	andere	
chronische	ziekten	zoals	astma	of	
epilepsie	heeft	Ménière	gemeen	dat	er	
sprake	is	van	periodieke	verergering	
van	de	klachten.
Waar	wij	als	Ménière-patiënten	nog	
al	eens	tegenaan	lopen	is	het	verschil	
tussen	onze	behoeften	als	chronische	
patiënt	en	de	reactie	van	onze	(kno-)
arts.	Wij	willen	als	nieuwe	patiënt	
aandacht	voor	het	feit	dat	wij	opeens	
heel	kwetsbaar	zijn	geworden	en	dat	
onze	ziekte	diep	ingrijpt	in	ons	dage-
lijks	leven.	Wij	willen	praten	over	de	
betekenis	van	deze	totale	omwenteling	

voor	onze	toekomst	en	onze	rela-
ties.	Wij	willen	dat	onze	arts	serieus	
ingaat	op	de	gevolgen	van	de	ziekte.	
Dit	zijn	heel	normale	en	vanwege	de	
aard	van	de	aandoening	vaak	terugke-
rende	onderwerpen	voor	een	Ménière-
patiënt.	De	meeste	kno-artsen	voelen	
zich	echter	niet	verantwoordelijk	voor	
de	behandeling	van	de	psychosociale	
gevolgen	van	een	ziekte.	Wanneer	de	
arts	meent	medisch	niet	van	nut	te	
zijn	voor	de	patiënt,	is	het	begrijpelijk	
dat	hij	of	zij	de	verantwoordelijkheid	
eigenlijk	terug	geeft	aan	de	patiënt:	
“Sorry,	ik	kan	niets	voor	u	doen,	u	
moet	hiermee	leren	leven”.	Het	is	
mooi	als	u	wel	een	arts	treft	die	tijd	
heeft	om	te	vragen	naar	zaken	die	voor	
u	belangrijk	zijn.	Zo	niet,	dan	kunt	
u	vragen	om	een	verwijzing	naar	een	
maatschappelijk	werker	in	het	zieken-
huis	of	in	een	Audiologisch	Centrum.	
Ook	de	GGMD	(www.ggmd.nl)	biedt	
gerichte	psychosociale	hulp	aan	
Ménière-patiënten.
Onze	ervaring	is	dat	ook	contact	
met	lotgenoten,	persoonlijk	tijdens	
een	lotgenotenbijeenkomst	of	van-
achter	de	computer	via	het	NVVS-
Meniereforum	of	meniere@nvvs.nl,	of	
via	een	telefonische	contactpersoon	
(vraag	het	landelijk	NVVS-bureau	in	
Houten	hiernaar,	zie	colofon)	steun	
en	herkenning	kan	bieden	juist	op	het	
gebied	van	de	levensvragen.		
De	relatie	tussen	chronisch	patiënten	
en	hun	artsen	is	aan	het	veranderen.	
Patiënten	zijn	steeds	beter	geïn-
formeerd	over	hun	ziekte.	Ze	lezen	
over	hun	aandoening	op	internet	en	

De ziekte van Ménière kenmerkt 
zich door aanvallen van draaidui
zeligheid (tenminste tweemaal 
voorgekomen, langer dan 20 
minuten), gecombineerd met oor
suizen en slechthorendheid, waar
voor geen oorzaak gevonden is.  
De diagnose wordt door een kno
arts gesteld. Kijk voor meer infor
matie op www.nvvs.nl/meniere.
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bespreken	hun	klachten	en	mogelijke	behandelingen	met	
lotgenoten.	Zo	worden	zij	steeds	meer	regisseur	van	hun	
eigen	behandeling.	Dit	vraagt	meer	flexibiliteit	van	de	art-
sen,	die	zich	hier	wel	van	bewust	zijn	en	vaak	wel	open	staan	
voor	een	actief	meedenkende	patiënt.	Dus:	neem	uw	eigen	
verantwoordelijkheid	en	bespreek	de	volgende	keer	met	uw	
arts	wat	u	van	hem	of	haar	verwacht	en	hoe	u	het	contact	
graag	zou	willen:	vaste	controleafspraken,	of	juist	niet,	of	
misschien	de	mogelijkheid	tot	e-mailcontact	met	uw	arts.

Cognitieve gedragstherapie 
Ménière-patiënten	kunnen	baat	hebben	bij	een	specifieke	
vorm	van	psychotherapie,	namelijk	cognitieve	gedragsthe-
rapie	(CGT).	Deze	kortdurende	therapie	richt	zich	vooral	
op	het	heden	en	de	toekomst.	De	CGT	baseert	zich	op	de	
theorie	dat	er	een	wisselwerking	bestaat	tussen	gedachten,	
gevoelens	en	gedrag.		
Doel	van	CGT	is	om	disfunctionele	(niet	met	de	realiteit	
kloppende,	negatieve)	gedachten	op	te	sporen	en	deze	te	
wijzigen	in	meer	reële	gedachten.	Zo	ontstaat	een	meer	rea-
listische	kijk	op	de	ziekte	en	de	gevolgen	hiervan.	Iemand	
kan	dan	verandering	aanbrengen	in	voor	hem	of	haar	las-
tig	of	beperkend	gedrag.	De	gevoelens,	meestal	angst	of	
depressieve	gevoelens,	verminderen	of	verdwijnen	ook.
Laten	we	als	voorbeeld	kijken	naar	een	Ménière-patiënte	
die	een	aantal	zeer	onverwachte	aanvallen	van	duizeligheid	
heeft	gehad.	Tweemaal	kreeg	zij	een	aanval	op	het	werk.	Het	
was	toen	voor	haar	een	heel	gedoe	om	thuis	te	komen.	Deze	
mevrouw	voelt	zich	nu	onzeker	en	instabiel.	Ze	durft	niet	
meer	de	deur	uit,	is	nu	al	enige	weken	ziek	gemeld	bij	haar	
werkgever	en	heeft	eigenlijk	geen	sociaal	leven	meer.	Hoe	
langer	deze	situatie	duurt,	des	te	lastiger	het	is	om	eruit	te	

stappen.	Als	een	vertrouwd	persoon	uit	de	eigen	omgeving	
het	niet	lukt	om	iemand	uit	dit	isolement	te	halen,	dan	is	het	
nodig	professionele	hulp	in	te	schakelen.	
De	eerste	stap	in	de	behandeling	door	een	cognitief	thera-
peut	is	het	opsporen	van	de	negatieve	gedachten.	De	cogni-
tieve	therapeut	kijkt	met	de	patiënt	naar	de	onderliggende	
gedachte:	“Ik	krijg	vast	op	weg	naar	of	op	mijn	werk	een	
aanval”	en	probeert	deze	om	te	zetten	in	een	meer	realis-
tische	gedachte,	zoals:	“Ik	ben	bezorgd	dat	ik	een	aanval	
krijg.	Dat	is	gezien	het	feit	dat	ik	wekelijks	twee	aanval-
len	heb,	niet	zo	waarschijnlijk.	Als	ik	toch	een	aanval	zou	
krijgen,	dan	kan	ik	mij	daarop	voorbereiden	door…”	Een	
volgende	stap	is	oefenen	in	de	praktijk,	in	de	spreekkamer	
en	dan	naar	buiten	gaan	met	iemand	erbij	en	te	ervaren	dat	
geen	aanval	optreedt.	Of	als	toch	een	aanval	optreedt,	dat	
het	mogelijk	is	snel	een	veilige	plek	te	vinden.	Door	nieuwe	
positieve	ervaringen	veranderen	de	negatieve	gedachten	over	
een	situatie	en	de	emoties	daarbij.	Als	u	meer	wilt	weten	
over	instanties	die	CGT	bieden,	kunt	u	contact	opnemen	
met	meniere@nvvs.nl.	

Commissie Meniere 
Bij	de	“C”	mag	de	Commissie	Ménière	niet	ontbreken.	Zij	is	
een	van	de	elf	landelijke	commissies	van	de	NVVS	die	zich	
bezighouden	met	een	specifieke	problematiek	of	een	speciaal	
taakgebied.	Naast	de	Commissie	Ménière	zijn	er	bijvoorbeeld	
de	Commissie	Tinnitus	&	Hyperacusis	en	de	Commissie	
Toegankelijkheid,	die	ijvert	voor	toegankelijkheid	van	open-
bare	gebouwen	voor	slechthorenden.	De	meeste	tijd	besteedt	
de	Commissie	Ménière	aan	voorlichting	en	aan	het	organi-
seren	van	lotgenotencontact	voor	patiënten	en	hun	partners	
(zie	Agenda,	pag.	37,	voor	een	de	aankondiging	van	de	the-
madag	Ménière	en	Werk).	Ook	het	NVVS-Ménièreforum	valt	
onder	de	verantwoordelijkheid	van	de	Commissie.	

Reageren?
Wij hebben in de afgelopen weken enkele reacties op 
het ABC ontvangen. Helaas is er in deze HOREN geen 
ruimte om ze te plaatsen, maar ze worden vanzelfspre
kend bewaard en komen in de volgende HOREN aan bod. 
Blijf dus schrijven en stuur uw reactie of eigen ervaring 
naar de redactie: NVVS/HOREN, Postbus 129, 3990 DC 
Houten, of stuur een email naar horen@nvvs.nl. 


