
Ménière
Tien praktische tips 

voor het omgaan met 

de ziekte van Ménière

Wilt u helpen?
De NVVS is afhankelijk van donaties, contributies 
en een subsidie van de overheid. Het is niet gemak-
kelijk met deze bescheiden middelen alle genoemde 
activiteiten te ontplooien. Wij hopen daarom dat u 
de NVVS wilt helpen haar daadkracht te behouden. 
Dit kan op verschillende manieren: 

 Geef u op als lid 
 Word donateur 
 Doe mee met de NVVS-Kwartaalloterij 
 Doe een schenking aan de NVVS in Houten op 

Postbank 66269 of Rabobank 32.62.73.948 
(Onder bepaalde voorwaarden levert een schen-
king een belastingvoordeel op.)

 Vraag bij een speciale gebeurtenis geen cadeaus, 
maar een bijdrage voor de NVVS 

 Neem de NVVS op in uw testament 

Meer informatie? 
Wilt u graag uitgebreidere informatie hebben of 
heeft u vragen dan kunt u terecht bij de Commissie 
Ménière van de Nederlandse Vereniging voor 
Slechthorenden.

De Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden 
(NVVS) is dé landelijke belangenvereniging voor 
mensen met hoor problemen. De NVVS biedt hiertoe 
een platform voor  lotgenotencontact, geeft voorlich-
ting, beïnvloedt het beleid en stimuleert onderzoek.

Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden
Postbus 129  3990 dc Houten
info@nvvs.nl 
www.nvvs.nl/meniere
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De Commissie Ménière 
De Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden 
(NVVS) is dé landelijke belangenvereniging voor 
mensen met hoorproblemen. De vereniging heeft 
een commissie die zich inzet voor mensen die 
de ziekte van Ménière hebben. Deze Commissie 
Ménière zorgt er voor dat u op de hoogte wordt 
gehouden van de laatste ontwikkelingen omtrent de 
ziekte. Ze organiseert regelmatig voorlichtings- 
bijeenkomsten en weekenden voor Ménière-
patiënten en hun partners. De commissie beschikt 
over een netwerk van telefonische contactpersonen 
waar u terecht kunt voor steun en dringende vragen.
Als u ervaringen uit wilt wisselen met andere men-
sen die deze aandoening hebben, dan kunt u terecht 
op het NVVS-internetforum over Ménière:  
www.nvvs.nl/forum/meniere.

De ziekte van Ménière
In deze NVVS-informatie-
brochure vindt u meer informatie 
over oorzaken van Ménière,  
hulp en het ermee leren omgaan. 
De brochure is te bestellen  
via www.nvvs.nl/winkel.  
Geen internet? Neem dan  
contact op met de NVVS.



Tien praktische tips voor het 

omgaan met de ziekte van Ménière

De ziekte van Ménière wordt gekenmerkt 

door aanvallen van draaiduizeligheid,

oorsuizen en gehoorverlies

Wat is de ziekte van Ménière? 
In Nederland hebben naar schatting zo’n tiendui-
zend mensen de ziekte van Ménière. De naam van 
deze ziekte is afkomstig van de Franse arts Prosper 
Ménière, die al in 1861 als eerste de symptomen 
beschreef. De ziekte beperkt zich meestal tot één 
oor en begint vaak met oorsuizen, geluidsvervor-
ming, gehoorverlies en een vol gevoel in het oor.  
De aanvallen van duizeligheid kunnen enkele 
minuten duren, maar ze kunnen ook gemakkelijk 
uren of zelfs dagen achter elkaar doorgaan. In de 
tussenliggende periodes is er weinig aan de hand 
en voelt men zich relatief fit. Vaak is het zo dat de 
aanvallen gedurende een periode van circa vijf jaar 
voorkomen. Daarna treden de aanvallen steeds min-
der op en verdwijnen uiteindelijk (vrijwel) helemaal. 
Toch houden de meeste mensen met de ziekte van 
Ménière altijd last van oorsuizen en een blijvend 
gehoorverlies. 

Zorg voor rust en ontspanning 
Schrap de woorden ‘moeten’ en ‘haasten’ uit 
uw woordenboek. Spanning en stress kun-
nen aanvallen oproepen. 

Maak geen abrupte bewegingen  
met het hoofd 
Niet bukken maar door de knieën zakken. 
Voorkom vallen. Houd u vast aan trapleunin-
gen. Leun in de lift tegen de wand. Draai bij 
omkijken het hele bovenlichaam. 

Ga naar buiten 
Onderneem activiteiten in de buitenlucht 
(zuurstofrijk) maar ga niet over uw grenzen 
heen en las rustpauzes in. 

Vermijd schelle geluiden en beelden 
Ga niet in de felle zon zitten. Flitsende beel-
den op tv kunnen hinderlijk zijn. Wees voor-
zichtig met discobezoek. 

Vraag bij herhaalde aanvallen  
uw arts om medicatie 
Lees de bijsluiters. Draag uw medicijnen bij 
u. Cinnarizine is zeer effectief bij duizelig-
heidaanvallen. Neem altijd water mee om 
uw medicijnen in te kunnen nemen. 

Tips bij gehoorverlies en oorsuizen 

Laat uw gehoor controleren 
Als uw gehoor verminderd is, is het (ook bij 
eenzijdig gehoorverlies) vaak verstandig om 
een hoortoestel te nemen. Neem een hoor-
toestel met regelbaar volume, want bij veel 
mensen met Ménière is het gehoorverlies 
de ene periode meer dan de andere. Als u 
aan één kant gehoorverlies heeft, is richting 
bepalen erg moeilijk. Vertrouw dan niet op 
uw gehoor als u bijvoorbeeld oversteekt. 

Zorg voor een bij uw leeftijd  
passende bloeddruk 
Wees matig met stimulerende middelen 
(alcohol, koffie, chocola, drop). Deze kun-
nen het oorsuizen verhevigen. 
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Tips om een aanval te voorkómen 

Tips als u toch een aanval krijgt 

Blijf rustig
Raak niet in paniek. Ga liggen. Stel uw  
omgeving op de hoogte van wat er met u aan 
de hand is. Neem voor buiten een plastic zak 
mee om op te zitten of liggen. 

Draag een SOS-kaartje 
U informeert hiermee uw omgeving. Dit  
voorkomt verwarring met epilepsie, een 
beroerte e.d. 

10 Probeer het oorsuizen  
te aanvaarden 
Besteed er zo weinig mogelijk aandacht 
aan. Een hoortoestel kan soms het oorsui-
zen maskeren. Gebruik desnoods slaap-
middelen om in slaap te komen maar wees 
alert op gewenning of verslaving.  
Informeer u over oorsuizen. De NVVS heeft 
goed voorlichtingsmateriaal.

✁

Ik laat iets van mij horen

 Ik word lid van de NVVS
Voor ¤ 30,00* per jaar ontvang ik zes keer het 
tijdschrift Horen. Met mijn contributie steun ik 
de werkzaamheden van de NVVS (Nederlandse 
Vereniging voor Slechthorenden). Ik krijg korting 
op onder andere folders en brochures.

 Ik word donateur van de NVVS
Als donateur help ik de NVVS haar daadkracht te 
behouden. Ik bepaal zelf welke bijdrage ik geef, 
want ieder bedrag is van harte welkom. 

 Ik doe mee in de NVVS-Kwartaalloterij
Door mee te spelen in de NVVS-Kwartaalloterij, 
met vier keer per jaar kans op de hoofdprijs: een 
cruise of een auto! Van mijn inleg gaat 80% recht-
streeks naar de NVVS, als ondersteuning van de 
organisatie. Stuur mij informatie over de NVVS-
Kwartaalloterij.

Naam  m/v

Adres

Postcode/Woonplaats

Telefoon

E-mail

Geboortedatum

Ik wacht met betalen tot ik een acceptgirokaart heb ontvangen. 

* prijswijziging voorbehouden


