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Voorwoord 

 

In het kader van het afstuderen voor de opleiding Psychologie aan de Rijksuniversiteit 

Groningen is deze scriptie betreffende de ziekte van Ménière tot stand gekomen. De 

Commissie Ménière van de Nederlandse Vereniging van Slechthorenden heeft de 

Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid van het UMCG benaderd voor het 

onderzoek. Het onderzoek is van groot belang, omdat in Nederland nog maar weinig 

onderzoek is gedaan naar de gevolgen van de ziekte van Ménière op het dagelijkse leven en 

de factoren die hierop van invloed zijn.  

 

Mijn dank gaat in het specifiek uit naar dr. J. Bouma, van de Wetenschapswinkel 

Geneeskunde en Volksgezondheid UMCG, voor de goede begeleiding. Vervolgens wil ik de 

respondenten bedanken. De gegevens van de respondenten, zoals verkregen via de vragenlijst, 

hebben interessante onderzoeksbevindingen opgeleverd. Verder hartelijk dank aan:  

• Mevrouw S. Rutgers, voorzitter van de Commissie Ménière van de NVVS, voor alle 

adviezen en het nauwgezet doorlezen van de scriptie. 

• De vervangende begeleider, dr. R. H. Bakker, senior onderzoek van Toegepast 

Gezondheids Onderzoek UMCG. 

• Medewerkers van de Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid van het 

UMCG. In het bijzonder wil ik de volgende personen bedanken: dr. F.L.P. van 

Sonderen voor statistische ondersteuning en advies over sociale steun, dr. R. Stewart 

voor statistische ondersteuning, dr. J. Fleer voor advies over het programma waarmee 

de digitale vragenlijst is geconstrueerd en mevrouw T. van der Wees voor praktische 

ondersteuning. 

• Mijn partner, vrienden en familie voor alle adviezen en steun binnen en buiten dit 

onderzoek.  

Door de inzet van deze personen heb ik het onderzoek tot een goed einde weten te brengen. 

 

Groningen, mei 2011 

 

Maaike de Vries 



 
 

 
© Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid UMCG, M. de Vries, mei 2011 7 

Samenvatting 

 

Inleiding: De ziekte van Ménière is een chronische aandoening, die wordt gekenmerkt door 

een drietal symptomen, namelijk aanvallen van draaiduizeligheid, tinnitus en gehoorverlies. 

De aandoening wordt geassocieerd met een teveel aan de binnenoorvloeistof endolymfe, maar 

het exacte mechanisme achter het ontstaan van de ziekte is onbekend. De hoofdvraag van het 

huidige onderzoek is: ‘’Wat is de kwaliteit van leven van Ménière patiënten en welke factoren 

zijn hierop van invloed?‘’. De verwachting is dat de ziekte van Ménière een negatieve invloed 

heeft op de kwaliteit van leven en dat ziekteacceptatie, coping en sociale steun hierop van 

invloed zullen zijn.  

Methode: De basis voor het huidige onderzoek vormt een digitale of papieren vragenlijst, die 

is samengesteld uit bestaande en zelfgeconstrueerde vragenlijsten. De respondenten zijn door 

de Commissie Ménière van de Nederlandse Vereniging van Slechthorenden benaderd, via het 

forum van de NVVS, het tijdschrift Horen of het tijdschrift van de Belgische Vereniging van 

Ménière patiënten, om deel te nemen aan het onderzoek. De onderzoeksgegevens worden 

gevormd door de data van 305 Ménière patiënten.  

Conclusies: Uit het huidige onderzoek komt naar voren dat de ziekte van Ménière negatieve 

gevolgen heeft voor de kwaliteit van leven. Ménière patiënten beoordelen de globale kwaliteit 

van leven gemiddeld met een 6.5, terwijl de algemene populatie een gemiddelde van een 7.5 

heeft. Daarnaast hebben Ménière patiënten meer psychische klachten, waarbij zij in 

verhouding meer angst ervaren dan depressie, dan de algemene populatie. Verder ervaren de 

patiënten meer rolbeperkingen als gevolg van een fysiek of emotioneel probleem dan de 

algemene populatie en zijn de ervaren rolbeperkingen vergelijkbaar met mensen met andere 

chronische aandoeningen. Depressie (bèta = -.33, p < .01) en ziekteacceptatie (bèta = .29, p < 

.01) zijn de belangrijkste voorspellers van de globale kwaliteit van leven. De behandeling van 

de ziekte van Ménière zou daarom, naast de verlichting van de symptomen, vooral ook 

moeten worden gericht op de psychische gevolgen van de ziekte. Bij de behandeling moet de 

nadruk worden gelegd op het vergroten van de ziekteacceptatie. Cognitieve gedragstherapie 

kan hierbij een rol spelen. Mogelijk is hier ook een rol weggelegd voor de 

patiëntenorganisatie.   
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Abstract 

 

Introduction: Ménière’s disease is a chronic disease with symptoms such as vertigo attacks, 

tinnitus and hearing loss. The disease is related to elevated levels of the fluid endolymph in 

the inner ear. However, the exact pathogenesis remains unknown. The main question of the 

present study is: ‘’What is the quality of life of patients with Ménière’s disease and the 

influencing variables?‘’. The expectation of the present study is that Ménière’s disease will 

have negative consequences for the quality of life. In addition, variables like disease 

acceptance, coping or social support, will influence it.  

Method: The present study consists of a digital or paper questionnaire, composed of available 

and self constructed questionnaires. Ménière patients have been approached by the 

Commission Ménière of the Dutch Association of Hearing-impaired persons (NVVS), via the 

NVVS forum, the Dutch Periodical ‘Hearing’ and the Periodical of the Belgian Association of 

Ménière patients. The study includes 305 Ménière patients.  

Conclusions: Ménière disease was found to have a negative impact on the quality of life. The 

mean score of Ménière patients with regard to the quality of life (6.5) is lower than in the 

healthy population (7.5). Besides, patients report more psychopathology than the healthy 

population. They experience relatively more anxiety than depression. Furthermore, they report 

more role limitations due to physical and emotional problems than the healthy population. 

The reported role limitations of Ménière patients are comparable with the reported role 

limitations of patients with other chronic diseases. Depression (beta = -.33, p < .01) and 

disease acceptance (bèta = .29, p < .01) are the most important predictors of the quality of life. 

Next to the relieve of symptoms, the intervention should be focused on the psychological 

consequences of the disease too. As such the intervention should enhance disease acceptance, 

for example by cognitive-behavioral therapy.  
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1. Inleiding 

 

1.1 Symptomen 

De ziekte van Ménière wordt gekenmerkt door een drietal symptomen, namelijk aanvallen 

van draaiduizeligheid, tinnitus (oorsuizen) en gehoorverlies, waarvoor geen oorzaak gevonden 

is. Wanneer een oorzaak kan worden vastgesteld, wordt deze combinatie van symptomen het 

syndroom van Ménière genoemd. In 1861 beschreef Prosper Menière, een Franse arts, als 

eerste de combinatie van de drie symptomen. Dankzij Prosper Menière heerst de opvatting dat 

de symptomen worden veroorzaakt door een aandoening in het binnenoor in plaats van door 

een doorbloedingsstoornis in de hersenen (Mateijsen, 2001).  

 

1.1.1 Aanvallen van draaiduizeligheid 

In het beginstadium van de ziekte van Ménière treden aanvallen van draaiduizeligheid op bij 

de helft van de patiënten, zonder manifestatie van de andere twee symptomen. (Mateijsen, 

2001; Thorp & James, 2005). Tijdens een draaiduizeligheidsaanval hebben Ménière patiënten 

het gevoel dat alles om hen heen beweegt. (Crins & Kunst, 2008). Ménière patiënten zijn 

tijdens een aanval van draaiduizeligheid, die onvoorspelbaar is, vaak niet in staat om hun 

normale dagelijkse werkzaamheden uit te voeren. Een aanval duurt meestal enkele uren tot 

een dag of zelfs dagen, maar kan ook slechts minuten duren (Crins & Kunst, 2008). Een 

aanval wordt gekenmerkt door een verscheidenheid aan klachten, zoals een gevoel van 

dronkenschap, neiging tot vallen, gevoel van zweven, knikkende knieën, nystagmus 

(oogbeving) en een licht of zwaar gevoel in het hoofd (Crins & Kunst, 2008; Nederlandse 

Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied, 2005). 

De persoon blijft bij bewustzijn tijdens een aanval. Over het algemeen gaat een aanval 

gepaard met het optreden van autonome symptomen, waaronder misselijkheid, braken en 

zweten (National Institute on Deafness and Other Communication Disorders, 1998). 

Beweging tijdens een aanval van draaiduizeligheid kan de misselijkheid vergroten, waardoor 

patiënten zo min mogelijk proberen te bewegen tijdens een aanval (Gates, 2006). Het 

gehoorverlies en de tinnitus nemen toe tijdens een aanval (Crins & Kunst, 2008; Van Cruijsen, 

2006). Echter, bij het syndroom van Lermoyez, een bijzondere vorm van de ziekte van 

Ménière, neemt het gehoor toe rondom een aanval (Lermoyez, 1919). Sommige Ménière 

patiënten hebben geen last van duizeligheid tussen de aanvallen door, terwijl andere patiënten 

een instabiel en zweverig gevoel behouden (NIDCD, 1998). Ménière patiënten hebben vaak 
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moeite met het bewaren van hun evenwicht wanneer het zwaartepunt verandert, bijvoorbeeld 

tijdens het traplopen. Vervolgens hebben sommigen moeite met activiteiten waarvoor snelle 

hoofdbewegingen nodig zijn, zoals dat met autorijden het geval is (Cohen, Ewell & Jenkins, 

1995).  

 

1.1.2 Gehoorverlies 

In een later stadium van de ziekte van Ménière worden de aanvallen van draaiduizeligheid 

minder frequent en wordt de ziekte meer gekenmerkt door gehoorverlies en tinnitus (Thorp & 

James, 2005). Bij Ménière patiënten gaat het om een zogenaamde perceptieslechthorendheid, 

welke het verstaan van spraak bemoeilijkt (Vereniging voor KNOheelkunde en Heelkunde 

van het Hoofd-Halsgebied, 2005). Veel patiënten hebben last van vervorming van geluid en 

sommigen zijn overgevoelig voor geluid. Het verloop van gehoorverlies bij Ménière patiënten 

kent over het algemeen een vast patroon (Crins & Kunst, 2008). Tijdens een aanval van 

draaiduizeligheid verslechtert het gehoor meestal. In het beginstadium van de ziekte van 

Ménière kent het gehoorverlies een fluctuerend karakter, waarbij het gehoor verbetert tussen 

de aanvallen door. In een later stadium kan het gehoor zich echter niet meer herstellen en blijft 

het gehoorverlies op een redelijk constant niveau van 60 decibel. Voor sommige patiënten kan 

de ziekte van Ménière zelfs resulteren in doofheid, dat wil zeggen een gehoorverlies van meer 

dan 90 decibel (Crins & Kunst, 2008; Gates, 2006; Mateijsen, 2001). Daarnaast begint 

gehoorverlies vrijwel altijd in één oor, het kan zich uitbreiden tot beide oren (Thorp & James, 

2005). Bij de aanvang van de ziekte blijft het gehoorverlies vaak beperkt tot lage frequenties. 

Wanneer de ziekte van Ménière zich voortzet, breidt het gehoorverlies zich echter uit tot 

zowel lage als hoge frequenties en treedt ten slotte gehoorverlies voor alle frequenties op 

(Crins & Kunst, 2008).  

 

1.1.3 Tinnitus 

Tinnitus kan in één of in beide oren voorkomen (Mateijsen, 2001). Het geluid in het oor kan 

bijvoorbeeld een suizend, brommend, fluitend of dreunend karakter hebben en kan zowel 

worden gelokaliseerd in het oor als in het hoofd (Vereniging voor KNOheelkunde en 

Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied, 2005). Tijdens en vlak na een aanval van 

draaiduizeligheid is de tinnitus het meest intens. In het begin van de ziekte van Ménière komt 

de tinnitus meestal aanvalsgewijs voor, terwijl in een later stadium de tinnitus een meer 

constant karakter heeft (Gates, 2006).  
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1.1.4 Drukgevoel in het oor 

Veel Ménière patiënten hebben last van een drukgevoel in het oor, of het gevoel een vol, 

verstopt oor te hebben. Dit gevoel gaat vaak vooraf aan een aanval van draaiduizeligheid 

(Vereniging voor KNOheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied, 2005). 

 

1.2 Diagnostiek 

Volgens de ‘Definitie Ménière Groningen’ (Mateijsen, 2001) heeft iemand de ziekte van 

Ménière wanneer degene voldoet aan de voorwaarden, zoals die staan vermeld in Tabel 1.1.  

 

Tabel 1.1: Definitie Ménière Groningen (Mateijsen, 2001).  

1. Geschiedenis van ten minste twee spontane aanvallen van draaiduizeligheid die langer    

    duren dan twintig minuten.  

2. Er is sprake van binnenoorgehoorverlies van ten minste zestig dB in de drie slechtste    

    octaven van het toonaudiogram (in het heden of het verleden).  

3. Er is sprake van tinnitus in één of beide oren (in het heden of verleden).   

 

Het Groningen Diagnostisch Protocol (Mateijsen, 2001) is nodig om de diagnose ‘ziekte van 

Ménière’ vast te kunnen stellen. Hierbij is het van belang om ziekten, die één of meer 

symptomen met de ziekte van Ménière gemeen hebben, uit te sluiten. In onderzoeken onder 

Ménière patiënten blijkt dat bij ongeveer vijftien procent van de patiënten ten onrechte de 

diagnose ‘ziekte van Ménière’ wordt vastgesteld (Mateijsen, 2001; Van Cruijsen, 2006). De 

ziekten die één of meer symptomen met de ziekte van Ménière gemeen hebben zijn onder 

andere: migraine, een brughoektumor, verschillende aangeboren misvormingen van het oor, 

syfilis, de ziekte van Lyme en multiple sclerose (Timothy & Hain, 2004).  

 

1.3 Epidemiologie 

De ziekte van Ménière begint meestal tussen de veertig en zestig jaar, waarbij geen verschil is 

gevonden tussen mannen en vrouwen (Lacour, Van de Heyning, Novotny & Tighilet, 2007; 

Timothy & Hain, 2004; Van Cruijsen, 2006). De prevalentie van de ziekte van Ménière 

varieert nogal in verschillende landen, deels vanwege het verschil in de diagnostiek om de 

ziekte van Ménière vast te stellen. De prevalentie varieert van minder dan twintig gevallen per 

100.000 inwoners in Japan (Watanabe et al., 1995) tot meer dan tweehonderd gevallen per 

100.000 inwoners in de Verenigde Staten (Wladislavosky-Waserman, Facer, Mokri & 

Kurland, 1984). In Nederland lijden naar schatting 10.000 tot 15.000 mensen aan de ziekte 
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van Ménière, wat neerkomt op ongeveer zestig tot honderd gevallen per 100.000 (Mateijsen, 

2001; Van Cruijsen, 2006). In een gemiddelde huisartsenpraktijk in Nederland komen in totaal 

één à twee Ménière patiënten voor (Bakel, 2000).  

 

1.4 Oorzaak 

Het oor wordt gevormd door de oorschelp, de gehoorgang, het trommelvlies, het middenoor 

en het binnenoor (zie Figuur 1.1). Het middenoor bestaat uit drie gehoorbeentjes, namelijk de 

hamer, het aambeeld en de stijgbeugel. Het slakkenhuis en het evenwichtsorgaan, die met 

elkaar in verbinding staan, vormen samen het binnenoor. (Mateijsen, 2001). 

 

 
Figuur 1.1: Gehoor en evenwichtsorgaan (Mateijsen, 2001). 

 

Het Orgaan van Corti of gehoorzintuig vormt een onderdeel van het slakkenhuis, zoals 

in Figuur 2 te zien is. De signalen, die het Orgaan van Corti via de gehoor- en 

evenwichtszenuw naar de hersenen stuurt, resulteren in een waarneming van geluid en 

evenwicht (NVVS, 2001). De zintuigcellen van het gehoor- en het evenwichtsorgaan 

bevinden zich in een ruimte die gevuld is met de binnenoorvloeistof endolymfe. De 

endolymfatische ruimte wordt omringd door een ruimte die de binnenoorvloeistof perilymfe 

bevat (zie Figuur 1.2). De endolymfe en de perilymfe hebben een andere chemische 

samenstelling en worden van elkaar gescheiden door de Membraan van Reissner.  
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Figuur 1.2: Doorsnede van het slakkenhuis (Mateijsen, 2001).  

 

In 1938 ontdekken zowel Yamakawa als Hallpike en Cairns bij Ménière patiënten een 

toename van de binnenoorvloeistof, oftewel endolymfatische hydrops (zie Figuur 1.3), bij 

Ménière patiënten (Hallpike & Cairns, 1938; Yamakawa, 1938). Als gevolg van de 

drukverhoging door de endolymfatische hydrops ontstaan scheurtjes in de Membraan van 

Reissner. Wanneer de endolymfe en de perilymfe met elkaar in contact komen, raken cellen 

van het gehoorzintuig en evenwichtsorgaan ontregeld en beschadigd. Aangenomen wordt dat 

de ‘endolymfatische hydrops’ de oorzaak is van de beschadiging van het binnenoor en de 

symptomen van de ziekte van Ménière (Mateijsen,2001; Vereniging voor KNOheelkunde en 

Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied, 2005). Het exacte mechanisme achter het ontstaan van 

endolymfatische hydrops bij de ziekte van Ménière is echter onbekend (Van Cruijsen, 2006).  

 

       

Figuur 1.3a: Het binnenoor zonder de           Figuur 1.3b:Het binnenoor met de  

                     endolymfatische hydrops.                                         endolymfatische hydrops.  

 

In theorie kan de endolymfatische hydrops het gevolg zijn van zowel een verminderde 

afvoer als een verhoogde productie van endolymfe. Uit onderzoek bij proefdieren (Ten Cate, 

Curtis & Rarey, 1994) is gebleken dat de hoeveelheid endolymfe kan toenemen onder invloed 
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van het stresshormoon aldosteron, wat een mogelijke verklaring zou kunnen bieden voor het 

ontstaan van aanvallen tijdens stressvolle perioden. Mateijsen (2001) vond echter geen 

verschil in het stresshormoon aldosteron tussen Ménière patiënten en gezonde proefpersonen 

en tussen enkel- en dubbelzijdige Ménière patiënten. Van Cruijsen (2006) stelt daarentegen 

verhoogde cortisolspiegels vast bij Meniere patiënten, wat duidt op een overactivatie van het 

stresssysteem. De mensen met een langere ziekteduur hebben hogere cortisolspiegels, 

waardoor Van Cruijsen (2006) veronderstelt dat de hogere cortisolspiegel eerder het gevolg 

zijn dan de oorzaak van de ziekte.  

 

1.5 Behandeling 

Doordat het exacte mechanisme voor het ontstaan van de ziekte van Ménière onbekend is, kan 

de behandeling slechts worden gericht op de vermindering van de drie symptomen (Van 

Cruijsen, 2006). De behandeling moet worden afgestemd op het patroon van symptomen van 

de individuele patiënt. Aanvankelijk is de behandeling van de ziekte van Ménière vooral 

gericht op de aanvallen van draaiduizeligheid (Gates, 2006). Wanneer de aanvallen 

verminderen, staan de tinnitus en het gehoorverlies meer op de voorgrond (Thorp & James, 

2005). Er kan zowel sprake zijn van een medische als van een psychosociale behandeling. De 

medische behandelingen zullen worden toegelicht in Bijlage 4. Bij psychosociale behandeling 

wordt aandacht besteed aan hoe om te gaan met de gevolgen van de ziekte. Psychosociale 

behandeling is van belang, omdat de ziekte van Ménière vele gevolgen heeft voor het 

dagelijkse leven (Van Cruijsen, 2006).  

 

1.6 Kwaliteit van leven  

De ziekte van Ménière heeft negatieve gevolgen voor de kwaliteit van leven. Hieronder zal de 

invloed van de ziekte van Ménière op de globale kwaliteit van leven en de bijbehorende drie 

domeinen worden besproken.  

 

1.6.1 Omschrijving kwaliteit van leven  

Het concept ‘kwaliteit van leven’ wordt vaak gebruikt om aan te geven wat de invloed is van 

een aandoening op het dagelijkse leven. In 1995 definieert de World Health Organisation 

(WHO) ‘kwaliteit van leven’ als de perceptie die een individu heeft van diens positie in het 

leven, in de context van de cultuur en het waardensysteem waarin het individu verkeert en in 

relatie tot zijn of haar doelen (Gifford, 1971). De kwaliteit van leven is een subjectieve maat, 

omdat de perceptie van het individu centraal staat. De kwaliteit van leven bestaat uit drie 
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componenten, namelijk het psychisch, sociaal en fysiek domein. Het psychische domein is 

gerelateerd aan het mentaal functioneren van een individu, zoals gevoelens van angst en 

depressie. Vervolgens verwijst het fysiek functioneren naar de fysieke consequenties van een 

ziekte, met als voorbeelden vermoeidheid en duizeligheid. Ten slotte illustreert het sociale 

domein de mogelijkheid om sociale rollen te vervullen, zoals het functioneren in het gezin, 

werk of vrije tijd (Van Cruijsen, 2006).  

 Naast de WHO-definitie, is de International Classification of Impairment, Disabilities 

and Handicaps (ICIDH) van belang bij het vaststellen van de kwaliteit van leven. De 

classificatie biedt een raamwerk om de consequenties van ziekten te beschrijven in termen 

van impairments (stoornissen), disabilities (beperkingen) en handicaps. ‘Impairment’ verwijst 

naar een verlies van een fysiologische functie, zoals gehoorverlies. ‘Disability’ duidt op een 

verlies van een functie als gevolg van de stoornis, zoals het onvermogen om gesprekken te 

volgen vanwege gehoorverlies. Vervolgens worden de sociale gevolgen, zoals 

communicatieproblemen, van de beperking aangeduid met het begrip ‘handicaps’ (Cohen et 

al., 1995; Van Cruijsen, Wit & Albers, 2003). 

 De WHO classificatie, ICIDH classificatie en kwaliteit van leven staan continu met 

elkaar in interactie en bepalen gezamenlijk de invloed van een aandoening op het dagelijkse 

leven van een individu (zie Figuur 1.4). Een illustratie van een dergelijke interactie is dat 

aanvallen van draaiduizeligheid psychische gevoelens, zoals angst en depressie, kunnen 

oproepen. Wanneer mensen bang zijn voor een aanval, dan kunnen zij proberen een aanval te 

vermijden door zichzelf beperkingen op te leggen in hun dagelijkse activiteiten. Dit kan 

echter voor verdere gevoelens van hulpeloosheid en depressie zorgen, wat de (perceptie) van 

de symptomen kan verergeren. De beschreven vicieuze cirkel heeft een negatieve impact op 

de kwaliteit van leven (Hägnebo, Melin & Andersson, 1999; Van Cruijsen, 2006).  

 

Aandoening/ziekte         →        Beschadiging        →        Gebrek        →        Handicap 

                       ↨                                                 ↨                                            ↨ 

Psychische 

consequenties 

Fysieke 

consequenties 

Sociale 

consequenties 

                       ↨                                                 ↨                                            ↨          

Globale kwaliteit van leven 

 

Figuur 1.4: Interactie WHO classificatie, ICIDH classificatie en kwaliteit van leven.  
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1.6.2 Globale kwaliteit van leven 

Ondanks dat de ziekte van Ménière geen levensbedreigende ziekte is, verandert de ziekte het 

leven van een individu dramatisch (Kinney, Sandridge & Newman, 1997; Van Cruijsen et al., 

2003). In de meeste onderzoeken ervaren Ménière patiënten draaiduizeligheid als het meest 

belemmerende symptoom (Cohen et al., 1995; Hägnebo et al., 1999; Van Cruijsen, 2006; 

Yardley, Dibb & Osborne, 2003). Hägnebo et al. (1997) beschouwen tinnitus echter als het 

meest belemmerende symptoom, wat verklaard kan worden doordat draaiduizeligheid tijdelijk 

van aard is en tinnitus en gehoorverlies erger lijken te worden naarmate de ziekte vordert. 

Draaiduizeligheid wordt in de eerste drie tot vijf jaar als het meest belemmerende symptoom 

ervaren en daarna worden de andere symptomen als het meest belemmerend ervaren.  

 Het eerste onderzoek naar de globale kwaliteit van leven bij Ménière patiënten (n=51) 

is uitgevoerd door Cohen et al. (1995). Bij zesentachtig procent van de Ménière patiënten 

heeft de ziekte een negatieve invloed op de werkprestatie. Zij hebben moeite met bepaalde 

taken op het werk, zoals telefoneren, vergaderen en het geven van presentaties. Zeventig 

procent past hun baan aan en veertig procent verwisselt van baan of stopt zelfs geheel met het 

werken als gevolg van de ziekte. Ondanks dat Ménière patiënten moeite hebben met bepaalde 

dagelijkse activiteiten, voelt de meerderheid zich redelijk onafhankelijk. Tijdens de aanvallen 

van draaiduizeligheid voelen zij zich echter significant minder onafhankelijk (Cohen et al., 

1995).  

In het onderzoek van Anderson & Harris (2001) wordt de Quality of Well Being 

(QWB) score gebruikt om een indicatie te krijgen van de kwaliteit van leven (n=19). De score 

wordt gevormd door de symptomen te combineren met drie functieschalen, namelijk 

mobiliteit, fysieke activiteit en sociale activiteit. De schaal loopt van nul tot één, waarbij een 

hogere score duidt op een betere kwaliteit van leven. De globale kwaliteit van leven van 

Ménière patiënten is significant lager (0.561) dan van volwassenen uit een gerandomiseerde 

steekproef (0.787) en is vergelijkbaar met oudere patiënten met een vergevorderde chronische 

obstructieve longziekte (0.550). Tijdens acute perioden van de ziekte, neemt de globale 

kwaliteit van leven van Ménière patiënten met 5,6 procent af (0.505). Tijdens een acute fase 

van de ziekte voelt tweeënzeventig procent van de Ménière patiënten zich beperkt in 

mobiliteit, terwijl vijfentwintig procent zich beperkt voelt tijdens een non-acute fase en vijf 

tot zes procent van de algemene populatie zich beperkt voelt. Hoge niveaus van beperkingen 

in mobiliteit duiden op ernstige aandoeningen.  
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1.6.3 Psychisch functioneren 

De eerste aanval van Ménière kan als levensbedreigend worden ervaren, vanwege de 

plotselinge confrontatie met voor hen onbekende klachten (Cohen et al., 1995). Ménière 

patiënten ervaren de aanvallen van draaiduizeligheid over het algemeen als angstaanjagend 

vanwege het onvoorspelbare en heftige karakter (Kirby & Yardley, 2009a). Meer dan de helft 

van de patiënten voelt zich nooit vrij van de ziekte en ervaart weinig controle over de 

aanvallen (Hagnebö et al., 1997; Hagnebö et al., 1999). De meerderheid probeert aanvallen te 

vermijden door zich beperkingen op te leggen in dagelijkse activiteiten en levensstijl (Cohen 

et al, 1995). Dit kan echter zorgen voor verdere gevoelens van angst, depressie, hulpeloosheid 

en machteloosheid (Yardley, 1994; Yardley, Todd, Lacuodraye-Harter & Ingham, 1992). 

Ménière patiënten ervaren meer angst en depressie dan de algemene populatie, waarbij 

zij in verhouding meer angst ervaren dan depressie. De Hospital Anxiety and Depression 

Scale (HADS), een vragenlijst die het niveau van angst en depressie meet, laat in 

verschillende onderzoeken een disharmonisch profiel zien. Twintig tot dertig procent van de 

Ménière patiënten heeft een klinisch niveau van angst en twintig tot zestig procent heeft een 

mogelijk klinisch niveau van angst. Daarnaast heeft vijf tot vijftien procent een klinisch 

niveau van depressie en tien tot twintig procent een mogelijk klinisch niveau van depressie 

(Kirby & Yardley, 2009a, 2009b; Söderman, Bagger-Sjöbäck, Bergenius & Langius, 2002). 

De associatie tussen de ziekte van Ménière en angst en depressie is eveneens gevonden in 

andere onderzoeken (Anderson & Harris, 2001; Stephens, 1975; Takahashi, Ishida, Iida, 

Yamashita & Sugawara, 2001; Van Cruijsen, 2003, 2006).  

 

1.6.4 Fysiek en sociaal functioneren  

In verschillende onderzoeken wordt gebruik gemaakt van de ‘RAND-36’, een vragenlijst die 

de kwaliteit van leven, op verschillende dimensies, beoogt te meten. Ménière patiënten 

scoren, in vergelijking met de algemene populatie, slechter op de subschalen fysiek 

functioneren, sociaal functioneren, rolbeperking op fysiek en emotioneel gebied. Zij 

functioneren op de voorgaande gebieden ongeveer gelijk aan mensen met een andere 

chronische aandoening, zoals migraine (Kinney et al., 1997; Van Cruijsen, 2006; Yardley et 

al., 2003). In het onderzoek van Yardley et al. (2003) hebben Ménière patiënten (n=509) zelfs 

meer rolbeperkingen in vergelijking met mensen met een andere chronische aandoening. Het 

fluctuerende en onvoorspelbare karakter van de ziekte speelt een grote rol bij de 

kwaliteitsvermindering (Kinney et al., 1997).  
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1.7 Intermediërende factoren 

Er bestaan individuele verschillen in de mate van aanpassing aan een ziekte, wat gevolgen kan 

hebben voor de kwaliteit van leven van patiënten. In de literatuur is een aantal 

intermediërende variabelen bekend, namelijk ziekteacceptatie, coping en sociale steun, die 

geassocieerd worden met kwaliteit van leven.  

 

1.7.1 Ziekteacceptatie 

De individuele verschillen in de mate van aanpassing aan de ziekte, kunnen mede verklaard 

worden door de ziektecognitie ‘acceptatie’. Ziekteacceptatie, een proces waarin mensen zowel 

zichzelf als de ziekte met nieuwe criteria leren bekijken, kan zorgen voor psychologische 

aanpassing. Optimale acceptatie wordt bereikt wanneer de aandoening wordt geïntegreerd in 

iemand zijn leven, beperkingen zijn erkend en men ermee om kan gaan (Dijkstra, Buunk, 

Tóth & Jager, 2008; Evers et al., 2001 uit Logie, Crombez & Evers, 2007). Dit kan tot gevolg 

hebben dat er in mindere mate naar een oorzaak of een medische oplossing van een ziekte 

wordt gezocht (Dijkstra et al., 2008). Acceptatie is positief gerelateerd aan het gebruik maken 

van probleemgerichte coping (Richardson, Adner & Nordström, 2001; Schussler, 1992).  

  Uit verschillende onderzoeken, bij mensen met een andere chronische aandoening dan 

de ziekte van Ménière, is gebleken dat ziekteacceptatie zorgt voor een betere aanpassing aan 

de chronische aandoening en ook leidt tot een betere globale kwaliteit van leven (Dijkstra et 

al., 2008; Evers et al., 2001; Li & Moore, 1998; McCracken, 1998; McCracken & Eccleston, 

2003; Viane et al., 2003). Voor zover bekend is er bij Ménière patiënten geen onderzoek 

gedaan naar het verband tussen ziekteacceptatie en de globale kwaliteit van leven. Er wordt 

verwacht dat het huidige onderzoek vergelijkbare resultaten laat zien als de voorgaande 

onderzoeken. Uit onderzoeken naar één van de symptomen van de ziekte van Ménière, 

namelijk tinnitus, blijkt ook dat ziekteacceptatie zorgt voor een beter psychisch functioneren 

(Westin, Hayes & Andersson, 2008; Schutte, Noble, Malouff & Bhullar, 2009). 

 

1.7.2 Coping  

Kwaliteit van leven is niet alleen gerelateerd aan de ziekte zelf of aan de behandeling daarvan, 

maar ook aan de mogelijkheid om met moeilijke levenssituaties om te gaan (Söderman, 

Bergenius, Bagger-Sjöbäck, Tjell & Langius, 2001). Onderzoek naar coping geeft inzicht in 

de verscheidenheid aan reacties op ziekten en gevolgen daarvan (Folkman & Lazurus, 1985). 

Coping wordt omschreven als een gedragsmatige of cognitieve manier om met een situatie om 

te gaan die als stressvol wordt ervaren en wordt onderverdeeld in probleemgerichte en 
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emotiegerichte coping. Er is sprake van probleemgerichte coping wanneer de oorzaak van de 

stress direct wordt aangepakt, door bijvoorbeeld een probleem als een uitdaging te zien, 

geruststellende gedachten te ontwikkelen of door sociale steun te zoeken. Emotiegerichte 

coping bestaat uit inspanningen om de emotionele reacties op de stressor te reguleren, zoals 

het vermijden van moeilijke situaties, expressie van emoties en het zoeken van sociale steun. 

Het zoeken van sociale steun kan dus zowel uit probleem- als emotiegerichte coping 

voortkomen, waarbij sociale steun bij emotiegerichte coping meer de vorm van emotionele 

steun heeft en bij probleemgerichte coping de vorm van praktische hulp. Probleem- en 

emotiegerichte coping kunnen zowel afzonderlijk als naast elkaar worden gebruikt (Lazurus 

& Folkman, 1984). 

 Hägnebo et al. (1999) hebben als eerste onderzoek gedaan naar copingstrategieën bij 

Ménière patiënten (n = 50). In het onderzoek is naar voren gekomen dat cognitieve en 

gedragsmatige vermijding, vormen van emotiegerichte coping die zijn gemeten met de Ways 

of Coping Questionnaire (WOCQ), positief correleren met de ervaren functionele handicap 

van duizeligheid. Uit onderzoeken naar andere chronische ziekten blijkt eveneens dat 

cognitieve en gedragsmatige vermijding is gerelateerd aan een slechtere aanpassing van de 

ziekte. Voor zover bekend is er bij Ménière patiënten geen onderzoek gedaan naar overige 

specifieke vormen van probleem- of emotiegerichte coping. Het onderzoek van Van Cruijsen 

(2006) bij Ménière patiënten (n=110) illustreert dat emotiegerichte coping geassocieerd is met 

een lagere mentale gezondheid en lagere algemene kwaliteit van leven. Het verband tussen 

taakgerichte coping en mentale gezondheid en algemene kwaliteit van leven staat niet 

beschreven in dit artikel. In een ander onderzoek naar de copingstrategieën is geen directe 

relatie gevonden tussen de twee copingstrategieën en mentale gezondheid (Miklos, 2000). Uit 

onderzoeken bij mensen met een andere chronische aandoening blijkt dat probleemgerichte 

coping leidt tot een betere aanpassing en emotiegerichte coping tot een slechtere aanpassing 

aan de ziekte (Kershaw, Northouse, Kritpracha, Schafenacker & Mood, 2004; Martz & 

Livneh, 2007; Pellissier; Dantzer; Canini, Mathieu & Bonaz, 2010; Thompson, Gustafson, 

1996). Bij Ménière patiënten is het aantal onderzoeken naar coping beperkt, onvolledig en/of 

bevat tegenstrijdigheden. Het huidige onderzoek zal daarom het verband tussen de 

copingstrategieën en de (globale) kwaliteit van leven opnieuw bekijken bij Ménière patiënten.  
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1.7.3 Sociale steun 

Sociale steun is steun die voortvloeit uit het sociale netwerk en betreft zowel emotionele als 

praktische steun. Voor zover bekend is er bij Ménière patiënten geen onderzoek gedaan naar 

het verband tussen sociale steun en kwaliteit van leven. In onderzoeken naar andere 

chronische aandoeningen blijkt dat sociale steun is geassocieerd met een betere aanpassing 

aan chronische aandoeningen (Yates, 1995) en een hogere globale kwaliteit van leven 

(Riegner, 1997; Sherbourne, Meredith, Rogers & Ware, 1992; Whatley, DiIorio & Yeager, 

2010). Het is aannemelijk dat in het huidige onderzoek dezelfde verbanden zullen worden 

gevonden.  

 

1.8 Onderzoeksvragen 

Uit het overzicht van de literatuur blijkt dat de ziekte van Ménière negatieve gevolgen heeft 

op de drie domeinen van kwaliteit van leven, namelijk het psychische, fysieke en sociale 

domein. In het huidige onderzoek wordt de globale kwaliteit van leven bij Ménière patiënten 

onderzocht. Hierbij zal worden gekeken naar de invloed van verschillende variabelen. De 

hoofdvraagstelling is: ‘’ Wat is de globale kwaliteit van leven van Ménière patiënten en welke 

factoren zijn hierop van invloed?’’. Om deze vraag te kunnen beantwoorden wordt gebruik 

gemaakt van deelvragen. Het onderzoeksmodel, dat hoort bij de deelvragen, wordt 

geïllustreerd in Figuur 1.5. 

  

 

 

 

 

 

 

                  ---------------------------------------------------------------------------------- 

Figuur 1.5: Onderzoeksmodel van het huidige onderzoek, opgedeeld in basis-, intermediërende en afhankelijke  

                   variabelen.  
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1. Wat is het verschil tussen de (globale) kwaliteit van leven van Ménière patiënten versus  

    de kwaliteit van leven van de algemene populatie en mensen met een andere chronische   

    aandoening?  

De hypothese is dat Ménière patiënten een slechtere (globale) kwaliteit van leven zullen 

hebben in vergelijking met de algemene populatie. De (globale) kwaliteit van leven van 

Ménière patiënten zal vergelijkbaar zijn met die van mensen met andere chronische ziekten.  

 

2. Zijn er verschillen in de (globale) kwaliteit van leven wat betreft geslacht, leeftijd en  

    opleidingsniveau?  

Er bestaat geen eenduidigheid in de literatuur over de verschillen van de (globale) kwaliteit 

van leven wat betreft geslacht, leeftijd en opleidingsniveau bij Ménière patiënten.  

 

3. Wat is het verband tussen ziektekenmerken en de (globale) kwaliteit van leven bij Ménière 

    patiënten? 

De hypothese is dat mensen met een hogere gepercipieerde ernst van symptomen van de 

ziekte van Ménière een slechtere (globale) kwaliteit van leven zullen hebben (Van Cruijsen, 

2006). Er bestaat geen eenduidigheid over het verband tussen de overige ziektekenmerken en 

de (globale) kwaliteit van leven. Met overige ziektekenmerken wordt één- of tweezijdige 

tinnitus en/of gehoorverlies, wel of geen vol gevoel in het oor, de duur van de symptomen en 

de duur van de diagnose bedoeld.  

 

4. Wat is het verband tussen ziekteacceptatie en de (globale) kwaliteit van leven?  

De hypothese is dat mensen met een hogere mate van ziekteacceptatie een hogere (globale) 

kwaliteit van leven zullen hebben.  

 

5. Wat is het verband tussen probleemgerichte en emotiegerichte coping en de (globale)    

    kwaliteit van leven?  

Er wordt verondersteld dat mensen met een hogere mate van probleemgerichte coping een 

hogere (globale) kwaliteit van leven zullen hebben en dat mensen met een hogere mate van 

emotiegerichte coping een lagere (globale) kwaliteit van leven zullen hebben.  
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6. Wat is het verband tussen sociale steun en de (globale) kwaliteit van leven?  

De hypothese is dat mensen met een hogere mate van sociale steun een hogere 

(globale) kwaliteit van leven zullen hebben. 

 

7. Welke onafhankelijke variabele heeft de meeste invloed op de (globale) kwaliteit van leven? 

Er bestaat geen eenduidigheid in de literatuur over welke variabele de meeste invloed heeft op 

de (globale) kwaliteit van leven. 
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2. Methode 

 

2.1 Respondenten en procedure 

In het najaar van 2009 heeft de NVVS Commissie Ménière een oproep, om deel te nemen aan 

wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Ménière, geplaatst op het Ménière Forum van 

de NVVS, in het tijdschrift Horen en in het tijdschrift van de Belgische Vereniging voor 

Ménière patiënten. Naar aanleiding van de oproep hebben 510 Ménière patiënten zich 

aangemeld. Van dit aantal hebben 410 respondenten een e-mailadres opgegeven en 101 

respondenten een postadres. In juni 2010 hebben de desbetreffende respondenten een e-

mailbericht ontvangen met daarin een koppeling naar de digitale vragenlijst. De overige 

respondenten hebben een papieren versie vragenlijst per post ontvangen, die zij ongefrankeerd 

konden retourneren. In de vragenlijst wordt meegedeeld dat de onderzoeksgegevens van de 

respondenten vertrouwelijk zullen worden behandeld en volledig anoniem zullen worden 

verwerkt. Ruim een week na het versturen van de vragenlijsten hebben de respondenten een 

herinneringsbericht ontvangen. De respondenten met een opgegeven e-mailadres hebben vier 

weken de tijd gekregen om de digitale vragenlijst in te vullen. De overige respondenten, met 

een opgegeven postadres, hebben meer dan vier weken gekregen om de papieren vragenlijst 

in te vullen. Alle ontvangen papieren vragenlijsten zijn meegenomen in de dataverwerking. 

 

2.2 Respons 

Zes van de 510 aangeschreven respondenten hebben aangegeven de vragenlijst niet in te 

kunnen vullen, omdat zij bijvoorbeeld een andere diagnose hebben dan de ziekte van Ménière 

of als gevolg van een ziekenhuisopname. Na het versturen van de herinneringsbrief ontvingen 

we in totaal 396 ingevulde vragenlijsten (respons rate: 77,6 %). Het totaal aantal respondenten 

bestaat uit 307 respondenten (74,9 %) die de digitale vragenlijst hebben ingevuld en 89 

respondenten (88,1 %) die de papieren vragenlijst hebben ingevuld. Het verschil in 

percentages kan mogelijk verklaard worden doordat de respondenten, die hun postadres 

hebben opgegeven, meer tijd hebben gekregen om de vragenlijst in te vullen. Een andere 

mogelijke verklaring is dat de respondenten die een postadres hebben opgegeven, vaker 

gepensioneerd zijn dan de respondenten die een e-mailadres hebben opgegeven, waardoor zij 

waarschijnlijk meer tijd hebben om de vragenlijst in te vullen.  

  Het totaal aantal respondenten bestaat uit 305 ‘geschikte’ en 91 ‘ongeschikte’ 

respondenten (uitleg zie Figuur 2.1). De diagnose van de ‘geschikte’ respondenten is gesteld 
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door een KNO-arts (n = 295), Universitair Medisch Centrum waarbij de specialist niet 

gedefinieerd is (n = 6), Ziekenhuis met daaraan verbonden Duizeligheidscentrum/ 

Duizeligheidspolikliniek (n = 2) of een Audiologisch Centrum in combinatie met een 

neuroloog (n = 2). Deze specialistische instellingen hebben voldoende onderzoeksmiddelen 

tot hun beschikking om de diagnose ‘ziekte van Ménière’ te kunnen stellen, dit in 

tegenstelling tot bijvoorbeeld een huisarts. Naast de ‘juist’ gestelde diagnose is het, vanwege 

de Definitie Ménière Groningen van Mateijsen (2001) (zie Tabel 1.1), van belang dat de 

respondenten alle symptomen van de ziekte van Ménière (in het heden of verleden ) bezitten. 

In het huidige onderzoek zijn er 36 mensen met een ‘juist’ gestelde diagnose van de ziekte 

van Ménière, maar die niet voldoen aan de Definitie Ménière Groningen en daardoor worden 

uitgesloten in de dataverwerking. Tot slot mogen respondenten, met een ‘juist’ gestelde 

diagnose en de Definitie Ménière niet teveel missende waarden hebben. Respondenten 

worden daarom uitgesloten wanneer zij twee of meer onderdelen minimaal invullen of geheel 

overslaan. De onderzoeksgegevens worden gevormd door de data van de geschikte 

respondenten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.1: De verdeling van de respondenten in geschikte en niet geschikte respondenten. 

Totaal aantal respondenten (396) 

Niet geschikte respondenten (91) Geschikte respondenten (305) 

Diagnose Ménière     

- KNO arts (295) 

- Universitair Medisch Centrum, 

specialist niet gedefinieerd (6) 

- Ziekenhuis met daaraan        

verbonden Duizeligheidscentrum/     

Duizeligheidspolikliniek (2) 

- Audiologisch centrum in combinatie 

met neuroloog (2) 

Geen diagnose Ménière (51)                

 

Diagnose Ménière, maar geen Definitie 

Ménière (36) 

Diagnose Ménière, maar teveel missende 

waarden (4)         
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2.3 Materiaal  

De vragenlijst bestaat uit elf onderdelen, welke gebaseerd zijn op bestaande en zelf 

geconstrueerde vragenlijsten. De onderdelen 1, 2, 3 en 11 zijn zelfgeconstrueerde 

vragenlijsten. De onderzoeksvariabelen met de bijbehorende (zelfgeconstrueerde) 

vragenlijsten, die zijn gerangschikt op volgorde van basis-, onafhankelijke, afhankelijke  en 

uitkomstvariabelen, zullen worden besproken.        

 

2.3.1. Basisvariabelen 

2.3.1.1 Algemene gegevens 

In het huidige onderzoek is gevraagd naar algemene gegevens van de respondenten, zoals 

geslacht, leeftijd en opleidingsniveau (zie Bijlage 3: Onderdeel 11).  

 

2.3.1.2 Ziektekenmerken 

Het karakter van de ziekte van Ménière wordt in beeld gebracht door het stellen van een 

aantal vragen over de ziekte, met bijvoorbeeld vragen over de duur en de ernst van de 

symptomen (zie Bijlage 3: Onderdeel 1). Een aantal vragen over tinnitus en gehoorverlies zijn 

overgenomen uit Vragenlijst 1 van het Tinnitusspreekuur op de afdeling Keel-, Neus- en 

Oorheelkunde (KNO) van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).        

 

2.3.2 Intermediërende variabelen 

2.3.2.1 Ziekteacceptatie  

De Ziekte-Cognitie-Lijst (ZCL) (Evers, Kraaimaat, Van Lankveld & Bijlsma, 1998) is 

ontwikkeld om drie algemene ziektecognities te meten bij chronische ziekten, namelijk 

acceptatie, hulpeloosheid en waargenomen ziektevoordelen. In het huidige onderzoek wordt 

de subschaal ‘Acceptatie’ gebruikt voor een indicatie van de mate van ziekteacceptatie. De 

vragenlijst is afgestemd op Ménière patiënten; het woord ‘ziekte’ is vervangen door ‘ziekte 

van Ménière’ (zie Bijlage 3: Onderdeel 4). De subschaal Acceptatie bestaat uit zes stellingen, 

die gescoord kunnen worden op een vierpunt Likertschaal, lopend van 1 (niet) tot en met 4 

(helemaal). Scores op de subschaal Acceptatie variëren van zes tot en met vierentwintig, 

waarbij een hogere score een hogere mate van ziekteacceptatie indiceert. Een respondent 

wordt, bij meer dan één missende waarde, uitgesloten in de dataverwerking.   
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2.3.2.2 Coping 

Het doel van de Utrechtse Coping Lijst-30 (UCL-30) (Schreurs, Van de Willige, Tellegen & 

Brosschot, 1993) is het vaststellen van copinggedrag bij het omgaan met problemen. De   

UCL-30 is een verkorte versie van de standaardvragenlijst UCL-47 en heeft dertig in plaats 

van zevenenveertig items. De vragenlijst is ziektespecifiek gemaakt, door ‘in het algemeen’ te 

vervangen door ‘als u last heeft van de ziekte van Ménière’ (zie Bijlage 4: Onderdeel 5). De 

UCL-30 wordt gevormd door zeven subschalen, namelijk actief aanpakken (6 items), 

palliatieve reactie (4 items), vermijden (4 items), sociale steun zoeken (5 items), passief 

reactie patroon (4 items), expressie van emoties (3 items) en geruststellende gedachten (4 

items). De overige drie items worden niet opgenomen in de subschalen. De items worden 

gescoord op een vierpunt Likertschaal lopend van 1 (zelden of nooit) tot en met 4 (erg vaak) 

en de totale score van de UCL-30 kan variëren van 30 tot en met 120. Volgens Kloens, 

Barelds, Luteijn en Schaap (2002) kan de UCL-30 worden opgedeeld in twee 

copingstrategieën, namelijk probleemgerichte en emotiegerichte coping. Probleemgerichte 

coping wordt gevormd door de subschalen actief aanpakken, palliatieve reactie en 

geruststellende gedachten. De scores variëren van 14 tot en met 56, waarbij een hogere score 

een hogere mate van gebruik van probleemgerichte coping illustreert. Emotiegerichte coping 

bevat de subschalen sociale steun zoeken, expressie van emoties en vermijden. De scores 

lopen van 12 tot en met 48, waarbij een hogere score een hogere mate van gebruik van de 

emotiegerichte coping indiceert. Een respondent mag maximaal één missende waarde hebben 

per subschaal.  

 

2.3.2.3 Sociale steun 

De Sociale Steun Lijst-I (SSL-I) en de Sociale Steun Lijst-Discrepanties (SSL-D) (Van 

Sonderen, 1993) zijn ontwikkeld om sociale steun te meten. De SSL-I meet de hoeveelheid 

ontvangen steun en de SSL-D de mate van tevredenheid hierover. Het originele 

meetinstrument heeft vierendertig items per vragenlijst en de verkorte versie, die in het 

huidige onderzoek wordt gebruikt, heeft zes items per vragenlijst (zie Bijlage 3: Onderdeel 6). 

De zes items illustreren alledaagse emotionele ondersteuning, emotionele ondersteuning bij 

problemen, waarderingssteun, instrumentele ondersteuning, social companionship (elkaars 

gezelschap zoeken) en informatieve ondersteuning. De items van de SSL-I en de SSL-D 

worden gescoord op een vierpunt Likertschaal, die bij de SSL-I loopt van 1 (zelden of nooit) 

tot en met 4 (erg vaak) en bij de SSL-D van 1 (mis ik, zou ik graag meer willen) tot en met 4 
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(gebeurt te vaak; het zou prettig zijn als het minder vaak gebeurde). De scores op beide 

vragenlijsten variëren van 6 tot en met 24, waarbij een hogere score een hogere mate van 

steun of een groter tekort aan steun illustreert. In het huidige onderzoek zal de SSL-D worden 

gebruikt, waarbij de respondent maximaal één missende waarde mag hebben.               

 

2.3.3 Afhankelijke variabele 

2.3.3.1 Globale kwaliteit van leven 

De vraag naar de kwaliteit van leven in het algemeen geeft een indicatie van de globale 

kwaliteit van leven. De vraag kan beantwoord worden met een rapportcijfer, dat loopt van 1 

(slechts mogelijke kwaliteit van leven) tot en met 10 (best mogelijke kwaliteit van leven). Een 

hogere score wordt geassocieerd met een hogere kwaliteit van leven. Wanneer de vraag wordt 

vergeleken, met de vraag naar de kwaliteit van leven wanneer respondenten geen last zouden 

hebben van de ziekte van Ménière, kan inzicht worden verkregen in de waargenomen invloed 

van de ziekte op het dagelijkse leven (zie Bijlage 3: Onderdeel 10).  

 

2.3.4 Uitkomstvariabelen 

2.3.4.1 Ziektespecifieke kwaliteit van leven.  

De Ménière Disease Patient Oriented Severity Index (Murphy & Gates, 1999; Gates, 2000) is 

een ziektespecifieke vragenlijst om de kwaliteit van leven te meten. De MD-POSI kent in 

totaal 32 items, waarbij onder andere wordt gevraagd naar het belang en de ernst van de 

symptomen, zowel tijdens als tussen de aanvallen van de ziekte van Ménière door. Verder 

worden enkele algemene vragen gesteld over de kwaliteit van leven. In het huidige onderzoek 

is de vragenlijst voor de eerste keer in het Nederlands vertaald en bestaat de vragenlijst uit 

zestien in plaats van tweeëndertig items (zie Bijlage 3: Onderdeel 9). De vragen over het 

belang van de symptomen van de ziekte van Ménière zijn verwijderd, omdat de respondenten 

in de pilotstudy hiermee moeite hadden. De vragenlijst kent vier subschalen, namelijk tijdens 

aanvallen (4 items), tussen aanvallen door (6 items), invloed van de ziekte op verschillende 

gebieden (4 items) en de invloed van de ziekte op werk (2 items). De items worden 

beantwoord op een vijfpunt Likertschaal, die loopt van 0 (Geen probleem) tot en met 5 (Het 

kan niet erger). De totale score varieert van nul tot en met tachtig, waarbij een hogere score 

een lagere ziektespecifieke kwaliteit van leven illustreert. In het huidige onderzoek zal alleen 

de totale score worden gebruikt. De betrouwbaarheid zal zowel voor de totale score, als voor 

de subschalen worden weergegeven, omdat de vragenlijst voor het eerst in het Nederlands 

vertaald is (zie Tabel 2.1).   
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 2.3.4.2 Psychisch functioneren 

De Hospital Anxiety and Depression Scale (Zigmund & Snaith, 1983) illustreert gevoelens 

van angst en depressie van de afgelopen tijd. De HADS bestaat uit veertien items, waarbij 

zeven de subschaal Angst en zeven de subschaal Depressie vormen (zie Bijlage 3: Onderdeel 

7). De antwoorden worden gescoord op een vierpunt Likertschaal, die zijn geordend naar 

frequentie of ernst. De scores op de subschalen variëren van nul tot en met eenentwintig. De 

somscores worden onderverdeeld in drie categorieën, namelijk geen indicatie (0-7), 

twijfelachtige indicatie (8-10) en sterke indicatie (11-21) voor klinisch niveau van angst en 

depressie. Een hogere score betekent dus een hogere mate van angst of depressie. Een 

respondent mag één missende waarde per subschaal hebben.  

 

2.3.4.3 Fysiek en sociaal functioneren 

De RAND 36-item Health Survey (RAND-36)  is gelijk aan de MOS-36-Item Short-Form 

Health Survey (SF-36) (Ware & Sherbourne, 1992) en beoogt de gezondheidsgerelateerde 

kwaliteit van leven te meten. De RAND-36 bestaat uit acht subschalen, namelijk Fysiek 

functioneren, Sociaal functioneren, Rolbeperkingen als gevolg van een fysiek probleem, 

Rolbeperkingen als gevolg van een emotioneel probleem, Mentale gezondheid, Vitaliteit, Pijn 

en Algemene gezondheidsbeleving (Van der Zee & Sanderman, 1993) (zie Bijlage 3: 

Onderdeel 8). In het huidige onderzoek zullen de subschalen Rolbeperkingen als gevolg van 

een fysiek (4 items) en rolbeperkingen als gevolg van een emotioneel probleem (3 items) 

worden gebruikt. Een rolbeperking als gevolg van een emotioneel of fysiek probleem kan 

worden omschreven als problemen met werk of andere dagelijkse bezigheden als gevolg van 

een fysiek gezondheidsprobleem of een emotioneel probleem. De score varieert per subschaal 

van nul tot en met honderd, waarbij een hogere score samenhangt met een hogere 

gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven. Per subschaal mag een respondent maximaal één 

missende waarde hebben.  

 

2.3.5 Overige vragen 

2.3.5.1 Oorzaak en behandeling van de ziekte van Ménière 

In het huidige onderzoek zijn, in overleg met de Commissie van Ménière van de Nederlandse 

Vereniging van Slechthorenden, een aantal vragen gesteld over de waargenomen oorzaak van 

de ziekte en de waargenomen uitlokkende variabelen van aanvallen van draaiduizeligheid. 

Vervolgens wordt gevraagd naar wat mensen proberen of hebben geprobeerd om de klachten 

van de ziekte van Ménière te verminderen en de mate van effectiviteit hiervan (zie Bijlage 3: 
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Onderdeel 2).  De resultaten zullen worden verwerkt in een vervolgonderzoek.  

 

2.3.5.2 Werk 

In de vragenlijst van het huidige onderzoek worden een aantal vragen gesteld over de invloed 

van de ziekte van Ménière op de werkprestatie (zie Bijlage 3: Onderdeel 3). De resultaten 

zullen worden verwerkt in een vervolgonderzoek.  

 

2.4 Betrouwbaarheid 

De Chronbach’s alpha, die kan worden berekend met SPSS, geeft een indicatie van de interne 

betrouwbaarheid van de verschillende schalen van de vragenlijsten. De waarde van 

Cronbach’s alpha kan variëren van 0 tot en met 1, waarbij een hogere waarde een hogere mate 

van betrouwbaarheid illustreert. De Cronbach’s alpha is over het algemeen acceptabel bij een 

waarde van 0.70 of hoger. Hierbij moet worden opgemerkt dat de interpretatie van de 

Cronbach’s alpha voorzichtig dient te gebeuren, omdat het afhankelijk is van het aantal items 

(Field, 2009). In Tabel 2.1 staat een overzicht van de variabelen met de daarbij horende 

Cronbach’s alpha. Alle variabelen hebben een Cronbach’s alpha van 0.70 of hoger, waardoor 

de betrouwbaarheid goed te noemen is.      
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Tabel 2.1: Overzicht van de variabelen met de daarbij horende operationalisering, de range,  

                 het onderdeel in de vragenlijst en de betrouwbaarheid.  

Variabele Operationalisering Range 

(min.-max.) 

Onderdeel 

vragenlijst 

Betrouwbaarheid 

(Crohnbach’s 

alpha) 

Ziekteacceptatie ZCL 

- Ziekteacceptatie 

 

6-24 

 

4 

 

.93 

Coping UCL-30  

- Probleemgericht 

- Emotiegericht 

30-120 

14-56 

12-48 

 

5 

 

.85 

.70 

Sociale Steun SSL 

- Discrepantie 

 

6-24 

 

6 

 

.86 

Psychische 

consequenties 

HADS 

- Angst 

- Depressie 

 

0-21 

  ‘’ 

 

7 

 

.84 

.88 

Fysiek en sociaal 

functioneren 

RAND-36 

- Rolbeperking (fysiek) 

- Rolbeperking (emotioneel) 

 

0-100 

  ‘’ 

 

8 

 

.89 

.86 

Ziektespecifieke 

kwaliteit van leven 

MD POSI 

- Somscore 

- Tijdens de aanvallen 

- Tussen de aanvallen 

- Algemene vragen kwaliteit 

van leven 

- Invloed van de ziekte op 

het werk 

 

0-80 

0-30 

0-20 

 

0-10 

 

9 

 

 

.90 

.84 

.84 

.90 

 

.86 

Algemene kwaliteit 

van leven 

Rapportcijfer 0-10 10 n.v.t. 
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2.5 Statistische analyses 

De onderzoeksgegevens worden verwerkt met SPSS-16. Bij de analyses is uitgegaan van een 

alpha van .05. Wanneer variabelen minder missende waarden hebben dan maximaal is 

toegestaan (zie 2.3 Materiaal), dan worden deze waarden vervangen door het gemiddelde op 

de subschaal.  De beschrijvende statistiek van de respondenten en de ziektekenmerken van de 

ziekte van Ménière bestaat uit frequenties, percentages en gemiddelden. Met behulp van een 

QQ-plot, in combinatie met de Kolmogorov-Smirnov-toets, wordt gekeken of de variabelen 

normaal zijn verdeeld. Voor een indicatie van de verschillen binnen de onderzoeksgroep 

wordt, indien de variabelen normaal verdeeld zijn en op interval niveau zijn gemeten, gebruik 

gemaakt van een tweezijdige of gepaarde t-toets.  Wanneer variabelen niet normaal zijn 

verdeeld en op ordinaal of interval niveau zijn gemeten, wordt gekozen voor de Mann 

Whitney toets.  Daarnaast wordt voor een vergelijking buiten de onderzoeksgroep gebruik 

gemaakt van een eenzijdige t-toets. Vervolgens kan een indicatie van het verband tussen twee 

variabelen, die op interval niveau wordt gemeten, worden verkregen met de Pearson’s 

correlatie. Tot slot wordt de lineaire regressie, via de Enter-methode,  uitgevoerd om inzicht te 

krijgen in de hoeveelheid verklaarde variantie van de afzonderlijke variabelen in de globale 

kwaliteit van leven.  
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3. Resultaten 

 

3.1 Algemene kenmerken respondenten 

3.1.1 Geslacht 

De onderzoeksgroep bestaat uit 305 Ménière patiënten, waarvan 132 mannelijke (43.3 %) en 

173 vrouwelijke (56.7 %) patiënten.  

 

3.1.2 Leeftijd 

De leeftijd van Ménière patiënten varieert van 27 tot en met 89, waarbij het gemiddelde 60.6 

jaar is en de standaarddeviatie 10.9 is. Figuur 3.1 laat zien dat de meerderheid van de 

respondenten (66.9 %) een leeftijd heeft tussen de 51 en 70 jaar.  

 

 
Figuur 3.1: Verdeling van leeftijd, in jaren, van Ménière patiënten. 

 

3.1.3  Burgerlijke staat 

Van de respondenten heeft 82.0 procent een relatie, waarvan het grootste gedeelte (90.8 %) 

getrouwd is. De duur van de relatie varieert van 1 tot en met 61 jaar, waarbij het gemiddelde 

32.9 jaar is (SD = 12.5). Van de overige respondenten is 4.6 procent gescheiden, 6.6 procent 

weduwe of weduwnaar en heeft 6.9 procent geen relatie.  

 

3.1.4 Opleidingsniveau 

Zoals in Figuur 3.2 te zien is, heeft de grootste groep Ménière patiënten (44.6 %) een hoog 

opleidingsniveau, gevolgd door de groep patiënten met een opleidingsniveau in de 

middencategorie (38.4 %) en in de lage categorie (17.0 %).  
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  * Laag: Geen opleiding, Lager Algemeen Onderwijs & Lager Beroepsonderwijs. 

  ** Midden: Middelbaar Algemeen Onderwijs & Middelbaar Beroeps Onderwijs. 

  *** Hoog: Voortgezet Algemeen Onderwijs, Hoger Beroeps Onderwijs & Wetenschappelijk Onderwijs.  

Figuur 3.2: Verdeling van opleidingsniveau, opgedeeld in categorieën, van Ménière patiënten.  

 

3.2 Kwaliteit van leven  

3.2.1 Globale kwaliteit van leven 

De globale kwaliteit van leven wordt gemeten aan de hand van een rapportcijfer, dat kan 

variëren van 1 tot en met 10, waarbij een hogere score een hogere waargenomen kwaliteit van 

leven illustreert. Het verschil in de globale kwaliteit van leven tussen Ménière patiënten en de 

algemene populatie is significant (eenzijdige t-toets, t = -10.7, p = <.001), waarbij de 

gemiddelde globale kwaliteit van leven van Ménière patiënten (6.5) significant lager is dan 

die van de algemene populatie (7.5) (Cummins, 1995). De invloed van de ziekte op de globale 

kwaliteit van leven is groot, omdat er een significant verschil (gepaarde t-toets, t = -23.5,       

p = <.001) bestaat tussen de gemiddelde kwaliteit van leven in het algemeen (6.5, SD=1.7) en 

de gemiddelde kwaliteit van leven van Ménière patiënten wanneer zij geen ziekte van 

Ménière zouden hebben (8.7, SD = 1.2). In Tabel 3.1 is te zien dat de gemiddelde kwaliteit 

van leven van Ménière patiënten ongeveer gelijk is aan die van tinnitus patiënten (eenzijdige        

t-toets, t = .90, p = .370) (Koeneman, 2005).  
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Tabel 3.1: Gemiddelden en standaarddeviaties van de globale kwaliteit van leven in het   

     algemeen en van de kwaliteit van leven wanneer Ménière patiënten of   

     tinnitus patiënten de ziekte van Ménière of tinnitus niet zouden hebben. 

 Gem. (SD) Referentiegroep *  Gem. (SD) 

Globale kwaliteit 

van leven 

6.5 (1.7) Globale kwaliteit 

van leven 

6.4 (1.6) 

Kwaliteit van leven 

‘zonder’ de ziekte 

van Ménière 

8.7 (1.2) Kwaliteit van 

leven ‘zonder’ 

tinnitus 

8.3 (1.2) 

* Tinnitus patiënten, uit Koeneman (2005).  

 

3.2.2 Ziektespecifieke kwaliteit van leven 

De MD-POSI is een ziektespecifieke vragenlijst om de kwaliteit van leven te meten, waarbij 

een lagere score een betere ziektespecifieke kwaliteit van leven illustreert. In het huidige 

onderzoek wordt de totaalscore van de vragenlijst gebruikt, die kan variëren van 0 tot en met 

80. De totaalscore wordt zowel voor alle Ménière patiënten weergegeven, als voor Ménière 

patiënten die een aanval van draaiduizeligheid hebben gehad in de afgelopen maand. In de 

vragenlijst wordt namelijk gevraagd naar de symptomen van de ziekte van Ménière van de 

afgelopen maand. De Ménière patiënten die een aanval van draaiduizeligheid hebben gehad in 

de afgelopen maand hebben een slechtere kwaliteit van leven (44.1, SD = 14.3) in 

vergelijking met het totaal aantal Ménière patiënten (35.2, SD = 15.2).  

 

3.2.3 Psychisch functioneren 

De gevoelens van angst en depressie onder Ménière patiënten zijn gemeten met de HADS, 

waarbij de scores kunnen variëren van 0 tot en met 21. Hogere scores illustreren een hogere 

mate van psychische klachten. Ménière patiënten ervaren significant meer angst in 

vergelijking met depressie (gepaarde t-toets, t = -4.8, p = <.001). In het huidige onderzoek is 

de gemiddelde score op angst 5.8 (SD = 4.2) en de gemiddelde score op depressie 4.9 (SD = 

3.9). Zoals in Tabel 3.2a te zien is, zijn de psychische klachten significant hoger bij Ménière 

patiënten in vergelijking met de algemene populatie, met uitzondering van de depressiescores 

van Ménière patiënten van boven de 65 jaar. Het lijkt erop dat de depressiescores van de 

Ménière patiënten afnemen in de loop der tijd, terwijl de depressiescores van de algemene 

populatie juist toenemen. De correlatie tussen depressie en leeftijd is echter niet significant.  
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Tabel 3.2a: Gemiddelden en standaarddeviaties van angst en depressie. 

* Algemene populatie van 18 tot en met 65 jaar, uit Spinhoven, Sloekers, Kempen, Speckens & Van Hemert   

   (1997). 

**Algemene populatie van 57 tot en met 65 jaar, uit Spinhoven et al. (1997).  

 ** Algemene populatie van boven de 65 jaar, uit Spinhoven et al. (1997).  

 

In Tabel 3.2b is te zien dat de scores van depressie vergelijkbaar zijn en dat de scores van 

angst lager zijn in vergelijking met de scores van de voorgaande onderzoeken naar Ménière 

patiënten (Kirby & Yardley, 2009; Söderman et al., 2002). Daarnaast zijn beide scores lager 

dan de scores van tinnitus patiënten in het onderzoek van Koeneman (2005).  

 

Tabel 3.2b: Gemiddelden en standaarddeviaties van angst en depressie. 

 Gem. (SD) Referentiegroep* Referentiegroep** Referentiegroep*** 

Angst 5.8 (4.2) 6.2 (4.4) 7.7 (4.7) 6.9 (4.6) 

Depressie 4.9 (3.9) 4.1 (3.3) 5.5 (4.0) 6.4 (4.7) 

* Ménière patiënten, uit Söderman et al. (2002) 

** Ménière patiënten, uit Kirby & Yardly (2009) 

*** Tinnitus patiënten, uit Koeneman (2005) 

 

De scores van 0 tot en met 7 illustreren geen indicatie, de scores van 8 tot en met 10 een 

twijfelachtige indicatie en de scores van 11 tot en met 21 een sterke indicatie voor een 

klinisch niveau van angst en depressie. Zoals in Tabel 3.3 te zien is, heeft de meerderheid van 

de Ménière patiënten geen indicatie voor angst (68.0 %) en depressie (74.2 %). Van de 

overige patiënten, heeft 32.0 procent een twijfelachtige tot sterke indicatie voor angst en 25.8 

procent voor depressie. De indicatie van angst is lager en die van depressie komt redelijk 

overeen met de literatuur. In de voorgaande onderzoeken heeft ongeveer 20 tot 30 procent van 

de Ménière patiënten een sterke indicatie voor angst en 20 tot 60 procent een twijfelachtige 

indicatie voor angst. Daarnaast heeft ongeveer 5 tot 15 procent een sterke indicatie voor 

depressie en 10 tot 20 een twijfelachtige indicatie voor depressie (Kirby & Yardley, 2009a, 

2009b; Söderman et al., 2002).  

 18-65 jaar 

Gem. (SD) 

57-65 

Gem. (SD) 

> 65 jaar 

Gem. (SD) 

Referentie-

groep* 

Referentie-

groep** 

Referentie- 

groep*** 

Angst 6.1 (4.2) 5.9 (4.0) 5.3 (4.2) 5.1 (3.6) 3.9 (3.5) 3.9 (3.6) 

Depressie 5.0 (4.1) 4.9 (4.1) 4.5 (3.7) 3.4 (3.3) 3.7 (3.3) 4.6 (3.6) 
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Tabel 3.3: Verdeling van angst en depressie, in categorieën, van Ménière patiënten.  

 Categorieën  Aantal (%) 

Angst (n=302) Geen indicatie 206 (68.0) 

 Twijfelachtige indicatie 53 (17.5) 

 Sterke indicatie 44 (14.5) 

Depressie (n=303) Geen indicatie 224 (74.2) 

 Twijfelachtige indicatie 46 (15.2) 

 Sterke indicatie 32 (10.6) 

 

3.2.4 Fysiek en sociaal functioneren 

Met behulp van de RAND-36 zijn de rolbeperkingen als gevolg van een fysiek of emotioneel 

probleem vastgesteld. De scores kunnen variëren van 0 tot en met 100, waarbij een hogere 

score een betere gezondheidstoestand illustreert. In tabel 3.4 is te zien dat Ménière patiënten 

een slechtere gezondheidstoestand hebben in vergelijking met de algemene populatie, vooral 

in door rolbeperkingen als gevolg van een fysiek probleem. In het huidige onderzoek hebben 

Ménière patiënten significant meer rolbeperkingen als gevolg van een fysiek probleem dan als  

gevolg van een emotioneel probleem (56.9, SD = 42.7 vs. 71.5, SD = 39.9; gepaarde t-toets, t 

= -.6, p = <.001). De scores zijn vergelijkbaar met de scores uit het onderzoek van Cruijsen 

(2006) bij Ménière patiënten (zie Tabel 3.4). 

 

Tabel 3.4: Gemiddelden en standaarddeviaties van ‘rolbeperkingen als gevolg van fysiek    

                 probleem’ en ‘rolbeperkingen als gevolg van emotioneel probleem’.  

 Gem. (SD) Referentiegroep* Referentiegroep** 

Rolbeperking  

(fysiek probleem) 

56.9 (42.7) 54.1 (42.4) 79.4 (35.5) 

Rolbeperking 

(emotioneel probleem) 

71.5 (39.9) 77.7 (36.3) 84.1 (32.3) 

* Ménière patiënten, uit Cruijsen (2006). 

** Bevolkingsonderzoek Emmen, uit Van der Zee & Sanderman (1993).  
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3.3 Verband tussen basisvariabelen en kwaliteit van leven 

 In Tabel 3.5 is te zien dat er een significant verband (r = .15) bestaat tussen leeftijd en de 

globale kwaliteit van leven. Verder correleert leeftijd significant met de ziektespecifieke 

kwaliteit van leven (r = -.28) en rolbeperkingen als gevolg van een fysiek probleem (r = .14). 

Het voorgaande betekent dat een hogere leeftijd samenhangt met minder rolbeperkingen als 

gevolg van een fysiek probleem en een hogere globale en ziektespecifieke kwaliteit van leven.    

  De tweede basisvariabele, ‘opleidingsniveau’, heeft een niet-significante samenhang   

(r = .06) met de globale kwaliteit van leven (zie Tabel 3.5) en een significante correlatie met 

angst (r = -.14), depressie (r = -.17) en rolbeperkingen als gevolg van een emotioneel 

probleem (.13). Zoals in Tabel 3.6 te zien is, hebben Ménière patiënten met een hoog 

opleidingsniveau minder psychische klachten en rolbeperkingen als gevolg van een 

emotioneel probleem in vergelijking met patiënten uit de lage en middencategorie van 

opleidingsniveau (zie Tabel 3.6). 

 

Tabel 3.5: Correlatie tussen leeftijd, opleidingsniveau en globale kwaliteit van leven.  

 Leeftijd Opleidingsniveau 

Globale KvL .15** .06 

** Significant op p<.01 niveau 

 

Tabel 3.6: Gemiddelden en standaarddeviaties van depressie, angst en rolbeperkingen als    

                 gevolg  van een emotioneel probleem voor mensen met een laag, midden of hoog    

                 categorie van opleidingsniveau.  

Opleidingsniveau Depressie Angst  Rolbeperking 

emotioneel probleem 

Laag*  5.1 (3.2) 6.2 (3.8) 68.3 (37.5) 

Midden** 5.8 (4.2) 6.4 (4.2) 66.1 (42.7) 

Hoog*** 4.0 (3.8) 5.3 (4.2) 77.4 (37.6) 

* Laag: Geen opleiding, Lager Algemeen Onderwijs & Lager Beroepsonderwijs. 

** Midden: Middelbaar Algemeen Onderwijs & Middelbaar Beroeps Onderwijs. 

*** Hoog: Voortgezet Algemeen Onderwijs, Hoger Beroeps Onderwijs & Wetenschappelijk Onderwijs.  

Tot slot hangt de basisvariabele ‘geslacht’ niet significant samen met de globale kwaliteit van 

leven (tweezijdige t-toets, t = -.28, p = .778). De variabele hangt slechts met één 

uitkomstvariabele significant samen, namelijk met rolbeperkingen als gevolg van een fysiek 
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probleem (tweezijdige t-toets, t = 1.98, p = .049). Mannen hebben gemiddeld minder 

rolbeperkingen als gevolg van een fysiek probleem (62.5, SD = 42.4) in vergelijking met 

vrouwen (52.7, SD = 42.7).  

 

3.4 Ziektekenmerken 

In Figuur 3.3 is te zien dat het grootste gedeelte van Ménière patiënten (46.2 %) eenzijdig 

gehoorverlies en tinnitus heeft, gevolgd door de groep (30.9 %) met tweezijdig gehoorverlies 

en tinnitus. Van de overige patiënten heeft 14.3 procent tweezijdig gehoorverlies en eenzijdige 

tinnitus en 8.6 procent eenzijdig gehoorverlies in combinatie met tweezijdige tinnitus. 

 

 
Figuur 3.3: Verdeling van Ménière patiënten met eenzijdige tinnitus, eenzijdig gehoorverlies, tweezijdige tinnitus      

                   en/ of tweezijdig gehoorverlies (n=301). 

 

Zoals in Figuur 3.4 te zien is, heeft de meerderheid van de Ménière patiënten (72.4 %) last 

van een vol gevoel in het oor, waarvan 51.0 procent met intervallen en 21.4 procent continu.  
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Figuur 3.4: Verdeling van vol gevoel in het oor van Ménière patiënten(n=304).  

 

Figuur 3.5 illustreert de verdeling van het aantal jaren dat Ménière patiënten last hebben van 

draaiduizeligheid. Uit Figuur 3.3 en Tabel 3.8 blijkt dat er een grote spreiding is (SD=10.7). 

De hoge waarden trekken het gemiddelde omhoog, waardoor het gemiddelde (13.5) niet 

overeen komt met de mediaan (10). De meerderheid (51.5 %) heeft één tot en met tien jaren 

last van draaiduizeligheid. De verdelingen van het aantal jaren dat Ménière patiënten last 

hebben van tinnitus en gehoorverlies zijn vergelijkbaar met die van draaiduizeligheid, evenals 

de verdeling van het aantal jaren dat de diagnose van de ziekte van Ménière is gesteld. In 

Tabel 3.7 zijn de gemiddelden, medianen en standaarddeviaties weergegeven van de 

variabelen.      

 

 
Figuur 3.5: Verdeling van het aantal jaren draaiduizeligheid (n=303).  
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Tabel 3.7: Duur symptomen en tijdsverschil in ontstaan tinnitus en gehoorverlies.  

Variabele Categorieën  Gem. (min.-max.) Mediaan (IQR) SD N 

Draaiduizeligheid  13.5 (0-58) 10 (5-20) 10.7 303 

Tinnitus* 12.7 (0-40) 10 (5-20) 9.3 299 

Gehoorverlies 13.4 (0-65) 10 (5-20) 10.7 303 

Duur symptomen 

(in jaren) 

Diagnose* 11.9 (0-40) 10 (4-18) 9.5 303 

* Één uitbijter verwijderd.  

 

De ernst van de symptomen kan variëren van 1 (geen probleem) tot en met 10 (het kan niet 

erger). De gemiddelden en standaarddeviaties van de ernst van de symptomen staan 

weergegeven in Tabel 3.8. Er bestaat een significant verschil tussen de gemiddelde ernst van 

draaiduizeligheid van de totale groep (3.9) en van de groep patiënten die in de afgelopen drie 

maanden een aanval van draaiduizeligheid hebben gehad (6.5). De grootste groep van het 

totaal aantal patiënten heeft de levenskwaliteitscore 1 (geen probleem). Vervolgens zijn de 

gemiddelde ernst van draaiduizeligheid (6.5) en gehoorverlies (6.2) significant hoger dan die 

van een vol gevoel in het oor (5.1) en tinnitus (5.3).   

 

Tabel 3.8: Gemiddelden, standaarddeviatie en 95% betrouwbaarheidsinterval van de ernst     

                 van de symptomen.   

Variabele Categorieën  Gem. (min.-max.) SD 95 % Bhi N 

Draaiduizeligheid 3.9 (1-10) 2.8 3.5 - 4.1 288 

Draaiduizeligheid*  6.5 (2-10) 2.1 6.0 - 6.9 100 

Tinnitus 5.3 (1-10) 2.3 5.0 - 5.6 301 

Vol gevoel in oor 5.1 (1-10) 2.1 4.8 - 5.4 220 

Ernst  
symptomen 

Gehoorverlies 6.2 (1-10) 2.5 5.9 - 6.5 299 

* Indien de aanval van draaiduizeligheid minder dan drie maanden geleden is.  

 

Zoals in Figuur 3.6 te zien is, ervaart de grootste groep Ménière patiënten (40.1 %) 

gehoorverlies als het meest belemmerende symptoom, gevolgd door de aanvallen van 

draaiduizeligheid (32.2 %), tinnitus (25.6 %) en een vol gevoel in het oor (2.2 %). Van de 32.2 

procent patiënten die aanvallen van draaiduizeligheid als het meest belemmerende symptoom 

ervaren heeft 67.4 procent daadwerkelijk een aanval van draaiduizeligheid gehad in de 

afgelopen drie maanden.  
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Figuur 3.6: Verdeling van het meest belemmerende symptoom van de ziekte van Ménière.  

 

3.5 Verband tussen ziektekenmerken en kwaliteit van leven  

In Tabel 3.9 zijn de gemiddelden en standaarddeviaties weergegeven van de globale kwaliteit 

van leven van Ménière patiënten met eenzijdige tinnitus en/of gehoorverlies in combinatie 

met tweezijdige tinnitus en/of gehoorverlies. Opvallend is dat de kwaliteit van leven van 

Ménière patiënten met tweezijdige tinnitus en/of tweezijdig gehoorverlies (niet-significant) 

lager is dan die van patiënten met eenzijdige tinnitus en gehoorverlies.  

 

Tabel 3.9: Gemiddelde,  standaarddeviaties en 95% betrouwbaarheidsinterval van de   

                 globale kwaliteit van leven bij Ménière patiënten met eenzijdige tinnitus en/of   

                 gehoorverlies in combinatie met tweezijdige tinnitus en/of gehoorverlies.  

 Gem. (SD) N 95 % Bhi 

Eenzijdige tinnitus en 

gehoorverlies 

6.7 (1.5) 139 6.5 - 7.0 

Tweezijdige tinnitus en 

gehoorverlies 

6.3 (1.8) 93 5.9 - 6.7 

Eenzijdige tinnitus en 

tweezijdig gehoorverlies 

6.3 (1.7) 43 5.8 - 6.8 

Tweezijdige tinnitus en 

eenzijdig gehoorverlies 

6.1 (2.0) 26 5.3 - 6.9 

 

Uit Tabel 3.10 blijkt dat de groep Ménière patiënten met een vol gevoel in het oor een 

significant lagere kwaliteit van leven (Gem. = 6.3) hebben in vergelijking met de mensen die 



 
 

 
© Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid UMCG, M. de Vries, mei 2011 42 

geen vol gevoel in het oor hebben (Gem. = 6.9) (tweezijdige t-toets, t = 3.2, p = .002). 

Vervolgens scoren zij significant slechter op alle uitkomstvariabelen.  

 

Tabel 3.10: Gemiddelde en standaarddeviaties van de globale kwaliteit van leven bij Ménière    

                   patiënten met wel of geen vol gevoel in het oor.  

Variabele Categorieën  Gem. (SD) 

Geen 6.9 (1.2) 

6.3 (1.8) 
6.3 (1.8) 

Vol gevoel in oor 

Vol gevoel in oor 

  - Met intervallen 

  - Continu  
6.4 (1.8) 

 

In Tabel 3.11 is te zien dat de duur van draaiduizeligheid significant correleert (r = .12) met 

de globale kwaliteit van leven en dat de duur van tinnitus, gehoorverlies en de diagnose niet 

significant correleren met de globale kwaliteit van leven. Daarnaast is er een significant 

verband van de duur van de diagnose met depressie (r = -.12) en ziektespecifieke kwaliteit 

van leven   (r = -.14). Het voorgaande betekent dat hoe langer het geleden is dat de diagnose 

van de ziekte van Ménière is gesteld, des te lager zijn de depressieklachten en des te hoger is 

de ziektespecifieke kwaliteit van leven van de patiënten.  

 

Tabel 3.11: Correlatie van de duur van de symptomen en de diagnose met de globale kwaliteit     

                   van leven.  
 Duur 

draaiduizeligheid 

Duur tinnitus Duur 

gehoorverlies 

Duur 

diagnose 

Globale 

KvL 

.12* 

 

.06 

 

.05 

 

.10 

 

* Significant op p<.05 niveau 

 

Tabel 3.12 illustreert significante verbanden, van de ernst van draaiduizeligheid (r=-.24), 

tinnitus (r = -.30), gehoorverlies (r = -.14) en een vol gevoel in het oor (r = -.23), met de 

globale kwaliteit van leven. Vervolgens correleren de ernst van draaiduizeligheid, tinnitus en 

een vol gevoel in het oor significant met alle uitkomstvariabelen, waarbij de hoogste 

correlatie -.43 is tussen de ernst van draaiduizeligheid en rolbeperkingen als gevolg van een 

fysiek probleem. Een lagere mate van ernst van draaiduizeligheid, tinnitus en een vol gevoel 
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in het oor hangen samen met minder psychische klachten en een hogere globale, 

gezondheidsgerelateerde en ziektespecifieke kwaliteit van leven. De ernst van gehoorverlies 

correleert significant met enkele uitkomstvariabelen, namelijk met rolbeperkingen als gevolg 

van een emotioneel probleem en de ziektespecifieke kwaliteit van leven. Het voorgaande 

betekent dat een lagere mate van ernst van gehoorverlies samenhangt met minder 

rolbeperkingen als gevolg van een emotioneel probleem en een hogere globale en 

ziektespecifieke kwaliteit van leven. Opvallend is dat de ernst van gehoorverlies niet 

significant samenhangt met angst en depressie, terwijl dit wel het geval is bij de ernst van 

tinnitus, draaiduizeligheid of een vol gevoel in het oor. 

 

Tabel 3.12: Correlatie van de ernst van de symptomen met de globale kwaliteit van leven en    

                   de uitkomstvariabelen.  

 Ernst 

duizeligheid 

 

Ernst 

tinnitus 

Ernst 

gehoorverlies 

Ernst vol gevoel 

in oor 

Globale KvL -.24*** -.30*** -.14* -.23*** 

Uitkomstvariabelen 

Ziektespecifieke 

KvL 

.28*** .29*** .23*** .21** 

Angst .21*** .16* .07 .16* 

Depressie .30*** .21*** .09 .21*** 

Rolbeperking fysiek 

probleem 

-.43*** -.25*** 

 

-.19*** 

 

-.25*** 

 

Rolbeperking 

emotioneel 

probleem 

-.26*** -.25*** 

 

-.04 

 

-.24*** 

* Significant op p<.05 niveau 

** Significant op p<.01 niveau 

*** Significant op p<.001 niveau 
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3.6 Verband tussen intermediërende variabelen en kwaliteit van leven 

In Tabel 3.13 worden de gemiddelden, standaarddeviaties weergegeven van de onafhankelijke 

variabelen.  

 

Tabel 3.13: Gemiddelde, standaarddeviatie en 95% betrouwbaarheidsinterval van de   

                   onafhankelijke variabelen.  

 Gem. (SD) 95 % Bhi              

Acceptatie 16.0 (4.3) 15.5 - 16.4 

Probleemgerichte 

coping 

145.3 (45.6) 140.0 - 150.5 

Emotiegerichte 

coping 

104.0 (35.4) 99.9 - 108.0 

Sociale steun- 

interacties 

48.4 (17.8) 77.2 - 81.5 

Sociale steun-

Discrepanties 

79.3 (19.1) 46.1 - 50.2 

 

Zoals in Tabel 3.13 te zien is, heeft ziekteacceptatie de hoogste correlatie met globale 

kwaliteit van leven (r = .50): hoe hoger de mate van ziekteacceptatie des te hoger is de globale 

kwaliteit van leven. Daarnaast correleert ziekteacceptatie hoog met alle uitkomstvariabelen: 

hoe hoger de mate van ziekteacceptatie, des te lager is de score voor psychische klachten en 

des te hoger zijn de gezondheidsgerelateerde en ziektespecifieke kwaliteit van leven.   

Probleemgerichte coping heeft een significante correlatie (r = .15) met de globale 

kwaliteit van leven (zie Tabel 3.14). De specifieke vormen van probleemgerichte coping, 

namelijk actief aanpakken en geruststellende gedachten hebben beide een significante 

correlatie van .15 en palliatieve reactie heeft een niet-significante correlatie van .07 met de 

globale kwaliteit van leven. Een hogere mate van probleemgerichte coping hangt, naast een 

hogere globale kwaliteit van leven, samen met lagere psychische klachten en rolbeperkingen 

als gevolg van een emotioneel probleem.  

Vervolgens heeft emotiegerichte coping een niet-significant verband (r = -.04) met 

globale kwaliteit van leven (zie Tabel 3.14). Van de specifieke vormen van emotiegerichte 

coping correleert vermijden het hoogste met de globale kwaliteit van leven (r = -.13), gevolgd 

door het zoeken van sociale steun (r = .08) en de expressie van emoties (r = -.03). In 

tegenstelling tot probleemgerichte coping, hangt een hogere mate van emotiegerichte coping 
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samen met een lagere ziektespecifieke kwaliteit van leven, hogere angst en rolbeperkingen als 

gevolg van een fysiek probleem (zie Tabel 3.14).  

De copingstrategie, ‘passief reactiepatroon’, die niet onder probleemgerichte of 

emotiegerichte coping valt, heeft een opvallend hoge en significante correlatie van -.42 met de 

globale kwaliteit van leven. Een hogere mate van een passief reactiepatroon hangt samen met 

een lagere kwaliteit van leven, net als met een lagere ziektespecifieke en 

gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven en een hogere score voor psychische klachten 

(zie Tabel 3.14). Als gevolg van het voorgaande is er voor gekozen om deze copingstrategie 

mee te nemen in de regressieanalyse.  

Tot slot hangt de subschaal Discrepantie van de Sociale Steun Lijst, die de 

tevredenheid van de hoeveelheid sociale steun meet, significant samen (r = -.26) met de 

globale kwaliteit van leven, net als met alle uitkomstvariabelen (zie Tabel 3.14). Hoe meer de 

verkregen ondersteuning overeenkomt met de behoefte van de respondent, des te lager zijn de 

psychische klachten en des te hoger zijn de ziektespecifieke en gezondheidsgerelateerde 

kwaliteit van leven.   
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Tabel 3.14: Correlatie van onafhankelijke variabelen met de afhankelijke variabele en de       

                   uitkomstvariabelen.  

 Ziekte- 

acceptatie 

Probleem- 

gerichte 

coping 

Emotie- 

gerichte 

coping 

Passief 

reactie- 

patroon 

Sociale  

steun - 

Discrepantie 

Globale KvL .50*** .15** -.04 -.42*** -.26*** 

Uitkomstvariabelen  

Ziektespecifieke 

KvL 

-.41*** -.05 .20*** .39*** .28*** 

Angst -.45*** -.14* .14* .57*** .43*** 

Depressie -.44*** -.27*** .04 .50*** .38*** 

Rolbeperking 

fysiek probleem 

.34*** 

 

.00 

 

-.12* 

 

-.30*** -.26*** 

Rolbeperking 

emotioneel 

probleem 

.36*** 

 

.14* 

 

-.09 

 

-.43*** -.29*** 

 

* Significant op p<.05 niveau 

*** Significant op p<.001 niveau 

 

3.7 Invloed van afzonderlijke variabelen op kwaliteit van leven.  

Om inzicht te krijgen in de hoeveelheid verklaarde variantie van de afzonderlijke variabelen 

in de globale kwaliteit van leven wordt de lineaire regressie uitgevoerd. Zoals in Tabel 15 te 

zien is, worden in het eerste model van de lineaire regressie de basisvariabelen toegevoegd en 

in het tweede model worden deze variabelen aangevuld met de onafhankelijke variabelen. 

Vervolgens worden de uitkomstvariabelen toegevoegd in het derde model. De bèta-gewichten 

geven een indicatie van de mate van verklaarde variantie van de variabelen in de globale 

kwaliteit van leven.  

Zoals te zien is in Tabel 3.15, verklaren de basis- en onafhankelijke variabelen 34.0 

procent van de variantie in de globale kwaliteit van leven. Ziekteacceptatie (bèta = .40) en een 

passief reactiepatroon (bèta = -.25) lijken hierin een belangrijke rol te spelen, vanwege de 

relatief grote bèta-gewichten. Wanneer de uitkomstvariabelen worden toegevoegd in het derde 

model is de verklaarde variantie in de globale kwaliteit van leven 45.4 procent. De variabele 
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‘ziektespecifieke kwaliteit van leven’ is niet toegevoegd aan het model, gezien de 

inhoudelijke overlap met de globale kwaliteit van leven. In tegenstelling tot het tweede model 

lijkt de variabele ‘passief reactiepatroon’ geen belangrijke rol meer te spelen in het verklaren 

van de variantie in de globale kwaliteit van leven, omdat het bèta-gewicht (bèta = -.10) niet 

meer significant is. In het model lijken ziekteacceptatie (bèta = .29) en depressie (bèta = -.33) 

een belangrijke rol te spelen in het verklaren van de variantie in de globale kwaliteit van 

leven. De significante correlatie tussen depressie en globale kwaliteit van leven, die niet 

eerder is benoemd, is .57.  
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Tabel 3.15: De relatie tussen de globale kwaliteit van leven en de basisvariabelen,     

                   onafhankelijke varabelen en de uitkomstvariabelen.     

 Model 1 Model 2 Model 3 

Geslacht (1=m, 2= v) .04 .11* .06 

Leeftijd  .17* .08 .08 

Opleidingsniveau .08 .02 -.02 

Onafhankelijke variabelen 

Ziekteacceptatie  .40*** .29*** 

Probleemgerichte 

coping 

 -.01 -.04 

Emotiegerichte 

coping 

 .04 .05 

Passief 

reactiepatroon 

 -.25*** -.10 

Sociale Steun-

Discrepanties 

 -.07 .03 

Uitkomstvariabelen 

Angst   -.06 

Depressie   -.33*** 

Rolbeperking (fysiek 

probleem) 

  .09 

Rolbeperking 

(emotioneel 

probleem) 

  .03 

R² .03 .34 .45 

* Significant op p<.05 niveau 

*** Significant op p<.001 niveau 
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4. Discussie 

 

Het huidige onderzoek geeft inzicht in de gevolgen van de ziekte van Ménière voor het 

dagelijkse leven van de patiënten. De hoofdvraag van het onderzoek is: “Wat is de kwaliteit 

van leven van Ménière patiënten en welke factoren zijn hierop van invloed?”. Allereerst zal de 

kwaliteit van leven van Ménière patiënten in kaart worden gebracht, waarna de factoren 

zullen worden besproken die hierop van invloed zijn.   

 

4.1 Kwaliteit van leven  

De ziekte van Ménière heeft zowel negatieve gevolgen voor de globale en de ziektespecifieke 

kwaliteit van leven, als voor de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven en het psychisch 

functioneren. De globale kwaliteit van leven van Ménière patiënten is significant lager dan die 

van de algemene populatie. De algemene populatie scoort gemiddeld een 7.5 op kwaliteit van 

leven, terwijl de Ménière patiënten gemiddeld een 6.5 scoren. Ménière patiënten schatten de 

globale kwaliteit van leven aanzienlijk hoger in wanneer zij geen ziekte van Ménière zouden 

hebben. De globale kwaliteit van leven ‘zonder’ de ziekte is gemiddeld een 8.7, hetgeen de 

grote negatieve invloed van de ziekte van Ménière op de kwaliteit van leven illustreert.  

Vervolgens ervaren Ménière patiënten, overeenstemmend met voorgaande 

onderzoeken, meer angst en depressie dan de algemene populatie. Zij ervaren hierbij in 

verhouding meer angst dan depressie (Anderson & Harris, 2001; Stephens, 1975; Van 

Cruijsen, 2003, 2006). In het onderzoek heeft 32.0 procent een indicatie voor angst en 25.8 

procent voor depressie. De indicatie voor angst is lager en die van depressie komt overeen 

met andere onderzoeken naar Ménière patiënten (Kirby & Yardley, 2009a, 2009b; Söderman 

et al., 2002). Wellicht hebben Ménière patiënten in het huidige onderzoek minder frequent 

aanvallen van draaiduizeligheid dan patiënten uit de voorgaande onderzoeken, waardoor de 

indicatie van angst mogelijkerwijs lager is. Het onvoorspelbare en heftige karakter van de 

aanvallen van draaiduizeligheid kan namelijk gevoelens van angst opwekken (Kirby & 

Yardley, 2009a).  

Tot slot hebben Ménière patiënten, net als in voorgaande onderzoeken, meer 

problemen met werk of andere dagelijkse bezigheden als gevolg van een fysiek 

gezondheidsprobleem of een emotioneel probleem, in vergelijking met de algemene populatie 

(Kinney et al., 1997; Van Cruijsen, 2006; Yardley et al., 2003). Ménière patiënten hebben een 

gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven die vergelijkbaar is met mensen met een andere 
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chronische aandoening, zoals migraine (Kinney et al., 1997; Van Cruijsen, 2006; Yardley et 

al., 2003).  

 

4.2 Verband tussen variabelen en kwaliteit van leven   

Om te kijken welke factoren invloed hebben op de kwaliteit van leven is zowel gekeken naar 

de basisvariabelen (leeftijd, geslacht, opleiding en ziektekenmerken), intermediërende 

variabelen (ziekteaccepatie, coping en sociale steun) als naar de uitkomstvariabelen (angst, 

depressie en rolbeperkingen als gevolg van een fysiek of emotioneel probleem). 

 

4.2.1 Verband tussen basisvariabelen en kwaliteit van leven 

Van de basisvariabelen hangt leeftijd, in geringe mate, samen met een hogere globale kwaliteit 

van leven. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat een hogere leeftijd, vaak gepaard gaande 

met een langere ziekteduur, in geringe mate samenhangt met een hogere mate van 

ziekteacceptatie. Ménière patiënten met een hogere mate van ziekteacceptatie hebben 

vervolgens een hogere kwaliteit van leven. De basisvariabelen geslacht en opleidingsniveau 

hangen, in tegenstelling tot de basisvariabele leeftijd, niet significant samen met de globale 

kwaliteit van leven.  

 Wanneer naar de basisvariabele ziektekenmerken wordt gekeken, dan blijkt dat 

Ménière patiënten met tweezijdige tinnitus en/of tweezijdig gehoorverlies een niet-

significante lagere globale kwaliteit van leven hebben dan patiënten met eenzijdige tinnitus en 

gehoorverlies. Daarnaast hebben patiënten met een vol gevoel in het oor een significant lagere 

kwaliteit van leven op alle domeinen dan wanneer zij dat niet hebben. Er is echter maar een 

klein percentage Ménière patiënten dat een vol gevoel als het meest belemmerende symptoom 

ervaart. Wellicht is het symptoom zelf niet zozeer belemmerend, maar dient het als een 

signaal voor de actieve fase van de ziekte (Yardley et al., 2003). Gehoorverlies wordt als het 

meest belemmerende ziektesymptoom ervaren in de afgelopen drie maanden, gevolgd door 

aanvallen van draaiduizeligheid, tinnitus en een vol gevoel in het oor. In de meerderheid van 

voorgaande onderzoeken wordt draaiduizeligheid echter als het meest belemmerende 

ziektesymptoom ervaren. In het huidige onderzoek is dit waarschijnlijk niet het geval, omdat 

de vraag naar het meest belemmerende ziektesymptoom wordt gesteld in het kader van de 

afgelopen drie maanden. De meerderheid van de Ménière patiënten, die een aanval van 

draaiduizeligheid hebben gehad in de afgelopen drie maanden, ervaart namelijk 

draaiduizeligheid wel als het meest belemmerende symptoom.   
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 Ménière patiënten met een langere duur van draaiduizeligheid hebben een hogere 

kwaliteit van leven, wat zou kunnen worden verklaard door de tijdelijke aard van de aanvallen 

van draaiduizeligheid (Thorp & James, 2005). Vervolgens blijkt dat wanneer Ménière 

patiënten een lagere mate van ernst van draaiduizeligheid, tinnitus of een vol gevoel in het oor 

hebben, zij in lichte mate een hogere kwaliteit van leven op alle domeinen hebben. Verder 

hangt een lagere mate van de ernst van gehoorverlies in geringe mate samen met enkele 

domeinen van kwaliteit van leven. Opvallend is dat de ernst van gehoorverlies niet significant 

samenhangt met angst en depressie, terwijl dit wel het geval is bij de ernst van tinnitus, 

draaiduizeligheid of een vol gevoel in het oor. Een mogelijke verklaring is dat 

gehoorverlies over het algemeen een meer constant karakter heeft dan tinnitus en de aanvallen 

van draaiduizeligheid. 

 

4.2.2 Verband tussen intermediërende variabelen en kwaliteit van leven 

Van de intermediërende variabelen heeft ziekteacceptatie de hoogste samenhang met de 

kwaliteit van leven op alle domeinen. Hoe meer Ménière patiënten, evenals mensen met een 

andere chronische aandoening, hun ziekte accepteren, des te hoger is de kwaliteit van leven 

op alle domeinen (Dijkstra et al., 2008; Evers et al., 2001; Li & Moore, 1998; McCracken, 

1998; McCracken & Eccleston, 2003; Viane et al., 2003). Patiënten met een hoge mate van 

ziekteacceptatie hebben minder psychische klachten en minder problemen met werk of andere 

dagelijkse bezigheden als gevolg van een fysiek of emotioneel probleem. Uit de lineaire 

regressieanalyse is gebleken dat ziekteacceptatie de belangrijkste voorspeller is van de globale 

kwaliteit van leven.  

Daarnaast blijkt dat hoe meer de verkregen sociale steun overeenkomt met de behoefte 

van de respondent, des te hoger de kwaliteit van leven is op de verschillende domeinen. Deze 

bevinding komt overeen met onderzoeken bij mensen met een andere chronische aandoening 

(Riegner, 1997; Sherbourne, Meredith, Rogers & Ware, 1992; Whatley, DiIorio & Yeager, 

2010). Vervolgens hangt een hogere mate van het direct aanpakken van de oorzaak van de 

stress (probleemgerichte coping) in geringe mate significant samen met een hogere kwaliteit 

van leven op verschillende domeinen. De  inspanningen om de emotionele reacties op de 

stressor te reguleren (emotiegerichte coping) hangen daarentegen niet-significant samen met 

een lagere kwaliteit van leven. De copingstrategie ‘vermijden’ hangt als enige, van 

emotiegerichte coping, significant samen met de globale kwaliteit van leven. Hoe meer 

Ménière patiënten problemen vermijden, des te lager is de globale kwaliteit van leven. Deze 

bevindingen, dat probleemgerichte coping samenhangt met een hogere kwaliteit van leven en 
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dat emotiegerichte coping samenhangt met een lagere kwaliteit van leven, wijzen in dezelfde 

richting als voorgaande onderzoeken naar Ménière patiënten en mensen met een andere 

chronische aandoening (Kershaw, Northouse, Kritpracha, Schafenacker & Mood, 2004; Martz 

& Livneh, 2007; Pellissier; Dantzer; Canini, Mathieu & Bonaz, 2010; Thompson, Gustafson, 

1996; Van Cruijsen, 2006). Opvallend is dat de copingstrategie ‘passief reactiepatroon’, die 

niet onder probleemgerichte of emotiegerichte coping valt, een hogere correlatie heeft met de 

globale kwaliteit van leven dan de andere copingstrategieën. Hoe meer Ménière patiënten een 

passief reactiepatroon vertonen, door bijvoorbeeld zich volledig door de problemen in beslag 

te laten nemen, des te lager is de kwaliteit van leven op alle domeinen. Ondanks de hoge 

samenhang met kwaliteit van leven, blijkt de variabele niet één van de belangrijkste 

voorspellers te zijn van kwaliteit van leven.  

 

4.2.3 Verband tussen uitkomstvariabelen en kwaliteit van leven 

Wanneer de uitkomstvariabelen (angst, depressie, rolbeperkingen als gevolg van een fysiek of 

emotioneel probleem) worden meegenomen in de lineaire regressieanalyse, dan blijkt 

depressie de belangrijkste voorspeller te zijn van de globale kwaliteit van leven. In een 

voorgaand onderzoek bij tinnitus patiënten (Erlandsson & Hallberg, 2000) is eveneens 

gebleken dat depressie een voorspeller is van een slechtere kwaliteit van leven. Mensen die 

depressief zijn hebben een meer negatieve denkstijl dan mensen die niet depressief zijn, 

waardoor zij de kwaliteit van leven waarschijnlijk lager inschatten.  

  

4.3 Kanttekeningen en ideeën voor vervolgonderzoek  

Alhoewel de onderzoeksgroep groot is, zou een beperking kunnen zijn dat de 

onderzoeksgroep zichzelf heeft aangemeld, via het forum van de NVVS of via een vakblad. 

Een hoog niveau van ongemak van de ziekte zou een reden kunnen zijn om mee te doen aan 

het onderzoek. Daarnaast is het mogelijk dat de respondenten minder ver zijn in het ziekte-

acceptatieproces dan andere Ménière patiënten. De onderzoeksgroep is daarom wellicht niet 

representatief voor de totale populatie Ménière patiënten. Een andere beperking is dat de 

diagnose van de ziekte van Ménière zelf gerapporteerd is, waardoor niet kan worden 

gecontroleerd of de respondenten daadwerkelijk de ziekte van Ménière hebben. De kans op 

een ‘onjuiste’ diagnose is echter zoveel mogelijk geminimaliseerd door alleen patiënten te 

includeren met de diagnose van de ziekte van Ménière door een KNO-arts of een andere 

specialistische instelling die daarvoor de onderzoeksmiddelen ter beschikking heeft. De 

symptomen van de patiënten moeten hierbij voldoen aan de Definitie Ménière. Vervolgens is 
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een beperking dat er geen concreet beeld is van de ernst van draaiduizeligheid van meer dan 

één à drie maanden geleden, omdat de ziektespecifieke vragenlijst gericht is op afgelopen 

maand en de vraag over de ernst van draaiduizeligheid gericht is op de afgelopen drie 

maanden.  

 Een idee voor een vervolgonderzoek is om de ernst van draaiduizeligheid in een breder 

tijdskader te plaatsen en het verloop van de aanvallen in de tijd in kaart te brengen. Daarnaast 

kunnen de gegevens in de vragenlijst, die niet zijn behandeld in het huidige onderzoek, 

worden verwerkt in een vervolgonderzoek. Het betreft gegevens zoals de waargenomen 

oorzaken van de ziekte van Ménière en uitlokkende variabelen van de aanvallen van 

draaiduizeligheid. Vervolgens zijn er gegevens beschikbaar over de gebruikte behandeling van 

Ménière patiënten en de waargenomen effectiviteit hiervan. De heer M. Marsman, derdejaars 

student Geneeskunde, zal hiernaar onderzoek doen. Ook kan er vervolgonderzoek gedaan 

worden naar de overige gegevens van de ziektekenmerken en de invloed van de ziekte op het 

werk. Een volgend idee voor een vervolgonderzoek is de replicatie van de rol van acceptatie 

bij de kwaliteit van leven van Ménière patiënten, omdat in het huidige onderzoek als eerste 

hiernaar onderzoek is gedaan. Tot slot is het goed om de partners te betrekken in 

vervolgonderzoek. De ziekte van Ménière beïnvloedt namelijk niet alleen het leven van de 

patiënt, maar ook zeker dat van de partner en hun onderlinge relatie. Mevrouw M. Kaper-

Hulzebos, vierdejaarsstudente Psychologie, zal daarom onderzoek gaan doen naar de invloed 

van de ziekte van Ménière op het leven van de patiënten, het leven van de partners en op de 

onderlinge relatie.  

 

4.4 Conclusie  

Uit het huidige onderzoek is gebleken dat de ziekte van Ménière negatieve gevolgen heeft 

voor de kwaliteit van leven. De kwaliteit van leven is echter niet alleen gerelateerd aan de 

ziekte zelf, maar ook aan de manier waarop met de ziekte om wordt gegaan. Depressie en 

ziekteacceptatie blijken de twee belangrijkste voorspellers van de globale kwaliteit van leven 

te zijn. Mensen met een hogere kwaliteit van leven hebben minder negatieve gedachten, een 

hogere mate van integratie van de ziekte in het dagelijkse leven, een hogere mate van 

erkenning van de beperkingen en kunnen beter met de beperkingen omgaan. De behandeling 

zou daarom, naast de verlichting van de symptomen, vooral ook moeten worden gericht op de 

psychische gevolgen van de ziekte. Bij de behandeling moet de nadruk worden gelegd op het 

vergroten van de ziekteacceptatie, omdat ziekteacceptatie een intermediërende variabele is. 
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Cognitieve gedragstherapie kan hierbij een rol spelen. Mogelijk is hier ook een rol weggelegd 

voor de patiëntenorganisatie.    
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Bijlage 1a: Brief deelname papieren vragenlijst 

 

 

 

 

 

Kenmerk: B10-3022/sr 

Betreft:     Ménière-enquête 

 

Houten, 21 juni 2010 

 

Geachte ………, 

 

Eindelijk, het is zo ver dat we u de vragenlijsten kunnen voorleggen inzake het Ménière-onderzoek 

waarvoor u zich hebt aangemeld.  

 

Zoals u ongetwijfeld kunt beamen heeft de ziekte van Ménière nogal wat gevolgen voor uw dagelijkse 

leven. Daarom heeft de Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid van de 

Rijksuniversiteit te Groningen, in samenwerking met onze commissie, besloten hier onderzoek naar te 

doen. Het doel van het onderzoek is om de gevolgen van de ziekte van Ménière voor het dagelijks 

functioneren van de patiënten in kaart te brengen. Om hier een goed beeld van te krijgen, is het van 

groot belang dat zoveel mogelijk mensen de vragenlijst invullen. Het invullen van de vragenlijst kost 

ongeveer dertig minuten. Als u besluit mee te doen aan het onderzoek, dan verzoeken wij u de 

bijgevoegde vragenlijst in te vullen en te retourneren in de geadresseerde enveloppe. U hoeft geen 

postzegel te plakken! Voor een zo goed mogelijk onderzoeksresultaat is het van belang dat u alle 

vragen invult. 

 

Uw gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en volledig anoniem worden verwerkt. Graag 

zien we uw vragenlijst binnen een week tegemoet. 

 

Aan…. 
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Indien u vragen heeft over de enquête, dan kunt u contact opnemen met  

 

Dr. J. Bouma           M. de Vries 

Coördinator Wetenschapswinkel                  Student onderzoeker 

Geneeskunde en Volksgezondheid       Master Psychologie 

Tel.: 050-3633109         E-mail: m.de.vries.37@student.rug.nl 

E-mail: j.bouma@med.umcg.nl   

 

Ook namens hen danken we u zeer voor uw medewerking. Wij zullen u over de voortgang van het 

onderzoek via het tijdschrift HOREN op de hoogte houden. 

 

Met vriendelijke groet, 

NVVS 

 

 

Sandra Rutgers, arts MPH 

voorzitter NVVS-Commissie Ménière 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NVVS- 

Commissie Ménière  

p/a Postbus 129 

3990 DC  Houten 

e-mail: info@nvvs.nl 
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Bijlage 1b: Brief deelname digitale vragenlijst 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk: B10-3022/sr 

Betreft:     Ménière-enquête 

 

Houten, 21 juni 2010 

 

Geachte ………, 

 

Eindelijk, het is zo ver dat we u de vragenlijsten kunnen voorleggen inzake het Ménière-onderzoek 

waarvoor u zich hebt aangemeld.  

 

Zoals u ongetwijfeld kunt beamen heeft de Ziekte van Ménière nogal wat gevolgen voor uw dagelijkse 

leven. Daarom heeft de Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid van de 

Rijksuniversiteit te Groningen, in samenwerking met onze commissie, besloten hier onderzoek naar te 

doen. Het doel van het onderzoek is om de gevolgen van de Ziekte van Ménière voor het dagelijks 

functioneren van de patiënten in kaart te brengen. Om hier een goed beeld van te krijgen, is het van 

groot belang dat zoveel mogelijk mensen de vragenlijst invullen. Het invullen van de vragenlijst kost 

ongeveer dertig minuten.  

 

Als u besluit mee te doen aan het onderzoek, dan verzoeken wij u op deze link te klikken: 

http://www.unipark.de/uc/ziektevanmeniere/. De link brengt u rechtstreeks naar de vragenlijst. Het is 

de bedoeling dat u de vragenlijst in één keer invult. Daarnaast is het voor een zo goed mogelijk 

onderzoeksresultaat van belang dat u alle vragen invult. 

 

Uw gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en volledig anoniem worden verwerkt. Graag 

zien we uw vragenlijst binnen een week tegemoet. 

 

 

 

 

 

Aan…. 
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Indien u vragen heeft over de enquête, dan kunt u contact opnemen met  

 

Dr. J. Bouma           M. de Vries 

Coördinator Wetenschapswinkel                  Student onderzoeker 

Geneeskunde en Volksgezondheid       Master Psychologie 

Tel.: 050-3633109         E-mail: m.de.vries.37@student.rug.nl 

E-mail: j.bouma@med.umcg.nl   

 

Ook namens hen danken we u zeer voor uw medewerking. Wij zullen u over de voortgang van het 

onderzoek via het tijdschrift HOREN op de hoogte houden. 

 

Met vriendelijke groet, 

NVVS 

 

 

Sandra Rutgers, arts MPH 

voorzitter NVVS-Commissie Ménière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NVVS- 

Commissie Ménière  

p/a Postbus 129 

3990 DC  Houten 

e-mail: info@nvvs.nl 
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Bijlage 2a: Herinneringsbrief papieren vragenlijst  

 

 

 

 

 

 

Kenmerk: B10-3037/sr 

Betreft: herinnering Ménière-enquête 

 

Houten, 30 juni 2010 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Ruim een week geleden is er een vragenlijst naar u verstuurd over de Ziekte van Ménière en de 

gevolgen daarvan voor het dagelijks functioneren. 

 

Als u deze vragenlijst reeds heeft ingevuld en opgestuurd naar de onderzoekers, dan dank ik u voor 

uw medewerking. Als het invullen, om wat voor reden dan ook, er nog niet van is gekomen dan wil ik u 

vriendelijk vragen dat alsnog te doen. Om een goed beeld te krijgen van de situatie is het van belang 

dat zoveel mogelijk mensen meedoen aan het onderzoek. Bij voorbaat dank voor uw medewerking!   

 

We horen dat sommige mensen de vragenlijst toch graag via internet invullen. Neemt u dan even 

contact op met Janny Spronk, secretaresse van het landelijk bureau van de NVVS (j.spronk@nvvs.nl), 

en zij mailt u de juiste gegevens.  

 

Als u nog vragen heeft over de enquête, dan kunt u contact opnemen met:  

Dr. J. Bouma           M. de Vries 

Coördinator Wetenschapswinkel                  Student onderzoeker 

Geneeskunde en Volksgezondheid       Master Psychologie 

Tel.: 050-3633109         E-mail: m.de.vries.37@student.rug.nl 

E-mail: j.bouma@med.umcg.nl   

 

 

 

 

-2- 

Aan…. 
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Met vriendelijke groet, 

NVVS 

 

 

Sandra Rutgers, arts MPH 

voorzitter NVVS-Commissie Ménière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NVVS- 

Commissie Ménière  

p/a Postbus 129 

3990 DC  Houten 

e-mail: info@nvvs.nl 
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Bijlage 2b: Herinneringsbrief digitale vragenlijst  

 

 

 

 

 

 

Kenmerk: B10-3037/sr 

Betreft: herinnering Ménière-enquête 

 

Houten, 30 juni 2010 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Ruim een week geleden is er een vragenlijst naar u verstuurd over de Ziekte van Ménière en de 

gevolgen daarvan voor het dagelijks functioneren. 

 

Als u deze vragenlijst reeds heeft ingevuld en opgestuurd naar de onderzoekers, dan dank ik u voor 

uw medewerking. Als het invullen, om wat voor reden dan ook, er nog niet van is gekomen dan wil ik u 

vriendelijk vragen dat alsnog te doen. Om een goed beeld te krijgen van de situatie is het van belang 

dat zoveel mogelijk mensen meedoen aan het onderzoek. Bij voorbaat dank voor uw medewerking!   

 

Voor het invullen van de vragenlijst klikt u op deze link: http://www.unipark.de/uc/ziektevanmeniere/. 

De link brengt u rechtstreeks naar de vragenlijst. Het is de bedoeling dat u de vragenlijst in één keer 

invult. Daarnaast is het voor een zo goed mogelijk onderzoeksresultaat van belang dat u alle vragen 

invult. 

Ik attendeer u nog even op het volgende. Bij de vragen: ‘Hebt u overige tips voor andere mensen met 

de Ziekte van Ménière?’ en ‘Indien u nog iets op wilt merken, dan kan dat hieronder.' blijkt dat de 

ruimte voor uw antwoord mogelijk te beperkt is. U kunt dan op deze link klikken: 

http://www.unipark.de/uc/aanvullingvragenlijst/    

Excuus voor dit ongemak.  

Let op: u kunt de link slechts eenmaal openen op dezelfde computer.  

  

Aan…. 
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Als u nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met:  

Dr. J. Bouma                                                M. de Vries 

Coördinator Wetenschapswinkel                 Student onderzoeker 

Geneeskunde en Volksgezondheid             Master Psychologie 

Tel.: 050-3633109                                       E-mail: m.de.vries.37@student.rug.nl 

E-mail: j.bouma@med.umcg.nl               

Met vriendelijke groet, 

NVVS 

 

 

Sandra Rutgers, arts MPH 

voorzitter NVVS-Commissie Ménière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NVVS- 

Commissie Ménière  

p/a Postbus 129 

3990 DC  Houten 

e-mail: info@nvvs.nl 
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Bijlage 3: Vragenlijst 

 



 
 

 
© Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid UMCG, M. de Vries, mei 2011 72 



 
 

 
© Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid UMCG, M. de Vries, mei 2011 73 



 
 

 
© Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid UMCG, M. de Vries, mei 2011 74 



 
 

 
© Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid UMCG, M. de Vries, mei 2011 75 



 
 

 
© Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid UMCG, M. de Vries, mei 2011 76 



 
 

 
© Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid UMCG, M. de Vries, mei 2011 77 



 
 

 
© Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid UMCG, M. de Vries, mei 2011 78 



 
 

 
© Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid UMCG, M. de Vries, mei 2011 79 



 
 

 
© Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid UMCG, M. de Vries, mei 2011 80 



 
 

 
© Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid UMCG, M. de Vries, mei 2011 81 



 
 

 
© Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid UMCG, M. de Vries, mei 2011 82 



 
 

 
© Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid UMCG, M. de Vries, mei 2011 83 



 
 

 
© Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid UMCG, M. de Vries, mei 2011 84 



 
 

 
© Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid UMCG, M. de Vries, mei 2011 85 



 
 

 
© Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid UMCG, M. de Vries, mei 2011 86 



 
 

 
© Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid UMCG, M. de Vries, mei 2011 87 



 
 

 
© Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid UMCG, M. de Vries, mei 2011 88 



 
 

 
© Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid UMCG, M. de Vries, mei 2011 89 



 
 

 
© Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid UMCG, M. de Vries, mei 2011 90 



 
 

 
© Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid UMCG, M. de Vries, mei 2011 91 



 
 

 
© Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid UMCG, M. de Vries, mei 2011 92 



 
 

 
© Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid UMCG, M. de Vries, mei 2011 93 



 
 

 
© Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid UMCG, M. de Vries, mei 2011 94 



 
 

 
© Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid UMCG, M. de Vries, mei 2011 95 

 

 



 
 

 
© Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid UMCG, M. de Vries, mei 2011 96 

Bijlage 4: Behandelingen  

4.1 Behandeling voor aanvallen van draaiduizeligheid 

4.1.1 Conservatieve therapie 

Conservatieve therapie bestaat uit medicijnen. Ook het toepassen van een zout-arm dieet en 

het gebruik van een prismabril vallen hieronder (Crins & Kunst, 2008). Van de medicijnen, ter 

voorkoming van de aanvallen van draaiduizeligheid, wordt bètahistine het meest frequent 

voorgeschreven in Europa. Het is een medicijn waarvan de werking onbekend is en waarvan 

wordt verondersteld dat het de opname van endolymfe stimuleert (Lacour et al., 2007). Er is 

onvoldoende wetenschappelijk bewijs dat betahistine beter werkt dan een placebo (College 

voor zorgverzekeringen, 2010). Het medicijn cinnarizine, of vergelijkbare anti-zeeziekte of 

anti-braakmiddelen worden vaak voorgeschreven voor gebruik tijdens een aanval van 

draaiduizeligheid. De veronderstelling is dat cinnarizine een effect heeft op het 

evenwichtsorgaan en daardoor helpt tegen duizeligheid. Er is onvoldoende bewijs voor de 

effectiviteit van cinnarizine bij duizeligheid (College voor zorgverzekeringen, 2010). 

Daarnaast kunnen diuretica (‘plastabletten’) al of niet in combinatie met een zout-arm dieet 

bij de ziekte van Ménière worden voorgeschreven, met als doel de concentratie van 

endolymfe te verminderen (Gates, 2006). Het succespercentage van zestig tot tachtig procent 

bij deze conservatieve therapieën, maakt een placebo-effect of een niet-specifiek effect 

waarschijnlijk (Crins & Kunst, 2008).   

 Bij sommige Ménière patiënten helpt een prismabril tegen een algemeen gevoel van 

instabiliteit. Bij Ménière patiënten zorgen de speciale glazen in de bril waarschijnlijk voor een 

correctie van de oogbeweging, waardoor de wisselwerking tussen de ogen en het 

evenwichtsorgaan meer in harmonie is. Hierdoor wordt het gevoel van evenwicht enigszins 

hersteld (Utermöhlen, 1941).  

4.1.2 Invasieve, destructieve en chirurgische therapie  

Wanneer conservatieve therapieën niet of onvoldoende aanslaan, kan er worden over gegaan 

tot invasieve, destructieve of chirurgische therapie. Een in Nederland niet vaak toegepaste en 

minimaal invasie therapie is het gebruik van het ‘Meniettapparaat’. De precieze werking van 

het apparaat is onbekend, maar het tracht de endolymfatische hydrops te verlagen door 

pulsgewijs via een oordopje de druk in het middenoor te verhogen. (Feijen, 2005; Gates, 

2006). Uit onderzoek van Feijen (2005) blijkt dat het Meniettapparaat geen positief effect 

heeft op de symptomen van de ziekte van Ménière.  
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Een voorbeeld van destructieve therapie is de toediening van intratympanisch 

gentamicine, waarbij het antibioticum gentamicine wordt ingespoten in het middenoor via het 

trommelvlies. Gentamicine heeft een toxisch effect op het evenwichtsorgaan, waardoor de 

aanvallen van draaiduizeligheid afnemen. De behandeling is zeer effectief in vergelijking met 

de conservatieve therapieën. Een schadelijke bijwerking van gentamicine is de kans op 

verdere gehoorbeschadiging, omdat gentamicine tevens een toxisch effect heeft op het 

slakkenhuis. De behandeling wordt daarom voornamelijk toegepast bij mensen met 

vergevorderd gehoorverlies en eenzijdige ziekte van Ménière.  

 Vormen van chirurgische therapie zijn de saccus endolymphaticus chirurgie, 

labyrinthectomie en de selectieve vestibulaire neurotomie. De saccus endolymphaticus 

chirurgie kent waarschijnlijk een placebo-effect en wordt in Nederland zelden toegepast. Tot 

ver in de twintigste eeuw werd labyrinthectomie gezien als het beste alternatief wat betreft de 

chirurgische ablatie. Door de opkomst van microchirurgische technieken en neuro-

anaestehesie in de laatste decaden van de twintigste eeuw, wint de minimaal invasieve 

therapie ‘selectieve vestibulaire neurotomie’ echter terrein van de labyrinthectomie. Beide 

behandelingen zijn effectief in het controleren van aanvallen van draaiduizeligheid. De 

selectieve vestibulaire neurotomie kent echter minder vervelende bijwerkingen dan de 

labyrinthectomie. Bij de selectieve vestibulaire neurotomie bestaat er namelijk een minimaal 

risico op gehoorverlies, terwijl bij de labyrinthectomie het gehoor geheel opgeofferd wordt 

(Crins & Kunst, 2008; Gates, 2005).  

4.2 Behandeling voor gehoorverlies en tinnitus  

Eenzijdige Ménière patiënten kiezen er meestal niet voor om een hoorapparaat te dragen, 

omdat het geluid weliswaar wordt versterkt, maar vaak ook vervormd wordt weergegeven. 

Dubbelzijdige Ménière patiënten zijn vaak genoodzaakt hoorapparaten te dragen, hoewel zij 

vaak moeite hebben om passende apparaten te vinden vanwege het wisselende gehoorverlies 

en de vervorming van het geluid. Een mogelijk voordeel van het dragen van een 

gehoorapparaat, ook bij eenzijdig gehoorverlies, is dat de tinnitus meer op de achtergrond kan 

raken, omdat het hoorapparaat de omgevingsgeluiden versterkt (FCDS, 2007).  

 


