
                                             -Balance Awareness Week- 
 
Feit of fabel?  
 
Evenwichtsproblemen en duizeligheidsklachten kunnen een grote impact hebben op het 
dagelijks leven. Vaak wordt dan ook geadviseerd om aanpassingen te maken in de 
levensstijl, om zo meer rust in te bouwen voor het lichaam en triggers voor een 
duizeligheidsaanval (zoals stress en overbelasting) te verminderen. Wat voor de één hierbij 
werkt, hoeft voor de ander echter niet per se te werken. Daarnaast doen er verschillende 
verhalen de ronde over wat je juist wel of niet moet doen als je bijvoorbeeld last hebt van de 
ziekte van Ménière of andere duizeligheidsklachten. De KNO-vereniging en de ervarings-
deskundigen van Stichting Hoormij zetten hieronder enkele feiten en fabels op een rij.  
 
Evenwichtsproblemen zijn makkelijk met medicijnen te genezen. 
FABEL: Er zijn geen medicijnen die het niet goed werken van het evenwichtsorgaan of 
andere oorzaken van evenwichtsproblemen (zoals een brughoektumor of de ziekte van 
Ménière) daadwerkelijk kunnen genezen. Wel kunnen medicijnen de klachten en symptomen 
bestrijden en de duizeligheid verminderen. De onderliggende oorzaak is daarmee echter niet 
opgelost. Bekende ‘onderhoudsmedicijnen’ die worden gebruikt om de frequentie van de 
duizeligheidsaanvallen te helpen verminderen zijn betahistine en cinnarizine. Deze 
medicijnen werken echter niet bij alle vormen van duizeligheid. In sommige gevallen wordt 
het medicijn gentamycine in het binnenoor geïnjecteerd om zo het evenwichtsorgaan uit te 
schakelen en de aanvallen te stoppen.  
Raadpleeg ook de Medicijnwijzer van Stichting Hoormij/NVVS en vraag uw arts om meer 
informatie over behandelingen met medicijnen.  
 
Juist bij evenwichtsproblemen is het belangrijk te blijven bewegen. 
FEIT: In beweging blijven helpt om het evenwichtssysteem weer (meer) in balans te krijgen. 
Door bijvoorbeeld wandelen, yoga of speciale evenwichtsoefeningen (vestibulaire 
rehabilitatie) kunt u uw evenwichtssysteem trainen. Dat is hard werken! De meeste 
oefeningen hebben een aanlooptijd van enkele weken. In het begin kan het lijken alsof de 
duizeligheid verder achteruit gaat, waardoor u misschien denkt dat u beter niet door kunt 
gaan, maar op de langere termijn is het positieve effect van de oefeningen doorgaans wel 
zichtbaar. Kijk vooral waar u zich veilig en prettig bij voelt; niet iedereen voelt zich er 
bijvoorbeeld goed bij om te fietsen of zwemmen. Overleg ook met uw arts welke oefeningen 
voor uw vorm van duizeligheid geschikt zijn. Als u behoefte hebt aan professionele 
ondersteuning, dan kunt u zoeken via www.kenniscentrumduizeligheid.nl/kenniscentrum-
duizeligheid/Fysiotherapeuten-en-oefentherapeuten. 
Zie ook de brochure met evenwichtsoefeningen van de Ménière’s Society, uit het Engels 
vertaald door Stichting Hoormij/NVVS, via www.nvvs.nl/oefeningentegenduizeligheid.   

Als je Ménière hebt, kun je beter niet met het vliegtuig reizen. 
FABEL: De ziekte van Ménière speelt zich af in het binnenoor, waar in het slakkenhuis en 
het evenwichtsorgaan een verhoogde druk heerst van de vloeistof endolymfe. Er is geen 
reden om te denken dat vliegen deze druk in het binnenoor verhoogt. De ervaringen zijn 
wisselend; een meerderheid krijgt geen aanval in het vliegtuig en een kleine minderheid 
brengt de hele reis hondsberoerd op de wc door. “Uitproberen” is ons advies. Zorg in elk 
geval ervoor dat je in het vliegtuig niet ook nog last krijgt van je middenoor. Het helpt om 
kauwgom te kauwen tijdens stijgen en dalen. Als je verkouden bent of een oorontsteking 
hebt, is het sowieso niet zo wijs om te vliegen.  
NVVS-leden kunnen hier een artikel lezen waarin de NVVS-Commissie Ménière diverse 
feiten & fabels rondom Ménière en vakantie toelicht vanuit ervaringsdeskundigheid.  
 
Meer vragen omtrent duizeligheid? Mail ze naar kno@kno.nl, meniere@nvvs.nl of 
brughoektumor@nvvs.nl of kijk op www.duizeligheidscentrum.nl voor informatie.   


