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Cafeïne
Cafeïne	of	coffeïne,	ook	bekend	
onder	de	naam	theïne,	is	een	stof	die	
voorkomt	in	koffiebonen,	thee	en	
cacaobonen.	Nicotine	en	cocaïne	zijn	
enigszins	verwante		stoffen,	evenals	
opiaten.	Veel	informatiebronnen	op	
internet	adviseren	Ménière-patiënten	
het	gebruik	van	cafeïne	te	beperken.	
De	reden	is	niet	helemaal	duidelijk.	
Mogelijk	heeft	cafeïne	invloed	op	de	
vloeistofhuishouding	in	het	binnen-
oor.	Ook	zouden	sommige	mensen	
luider	oorsuizen	ervaren	na	het	consu-
meren	van	koffie,	thee	en	chocolade.	
Graag	horen	we	uw	ervaringen!
Mensen	houden	van	hun	kopjes	kof-
fie	en	thee	vanwege	het	opwekkend	
effect	van	cafeïne.	Dat	is	ook	de	reden	
dat	cafeïne	wordt	toegepast	in	cola	
en	energiedrankjes	en	toegevoegd	
wordt	aan	bijvoorbeeld	een	pijnstiller	
als	paracetamol.	Een	andere	werking	

van	cafeïne	is	dat	het	de	stofwisseling	
enigszins	stimuleert.	Sommige	men-
sen	zijn	verslaafd	te	noemen,	zoals	
degenen	die	op	het	werk	heel	veel	kof-
fie	drinken	en	in	het	weekend	veel	last	
van	hoofdpijn	hebben,	omdat	dan	hun	
cafeïne-inname	veel	lager	is.	
Cafeïne	kan	uit	koffiebonen	en	uit	
theebladeren	worden	verwijderd.	
Ménière-patiënten	die	menen	meer	
last	te	krijgen	van	hun	ziekte	als	ze	
(veel)	koffie	en	thee	drinken,	zouden	
wij	willen	aanraden	het	bij	“decaf ”		te	
houden	en	daarnaast	te	zorgen	voor	
voldoende	rust,	opdat	ze	geen	opwek-
kende	stoffen	nodig	hebben	om	wak-
ker	te	blijven.

Cinnarizine
U	hebt	als	Ménière-patiënt	het	genees-
middel	cinnarizine	vast	wel	eens	

gebruikt.	Naast	betahistine	wordt	dit	
middel	het	vaakst	voor	geschreven	
aan	Ménière-patiënten.	Cinnarizine	
valt	onder	de	groep	van	de	antihista-
minica.	Het	middel	is	onder	verschil-
lende	merknamen	zonder	recept	te	
verkrijgen.	Cinnarizine	blokkeert	de	
prikkeling	van	het	braakcentrum	in	
de	hersenen	en	vermindert	daardoor	
vooral	de	misselijkheid	maar	ook	de	
duizeligheid,	bijvoorbeeld	tijdens	een	
Ménière-aanval.	Cinnarizine	wordt	om	
deze	reden	voorschreven	bij	reisziekte.	
Cinnarizine	werkt	ook	tegen	allergie,	
zoals	galbulten	en	jeuk,	maar	is	hier-
voor	niet	de	eerste	keus	omdat	er	mid-
delen	zijn	met	minder	bijwerkingen.	
Vooral	het	feit	dat	cinnarizine	versuf-
fend	werkt	is	een	nadeel.	
Ménière-patiënten	gebruiken	cin-
narizine	tijdens	een	aanval	om	de	
braakneiging	te	verminderen.	Ze	val-
len	ook	wat	gemakkelijker	in	slaap.	
Cinnarizine	werkt	binnen	een	half	uur,	
waarbij	de	werkzaamheid	vier	tot	zes	
uur	aanhoudt.	Als	u	nog	moet	rijden,	
is	het	niet	wijs	om	dit	met	cinnarizine	
in	uw	lichaam	te	doen	vanwege	het	
effect	van	sufheid.		
Wij	horen	de	laatste	tijd	vaker	van	
patiënten	dat	ze	op	advies	van	hun	
arts	elke	dag	cinnarizine	innemen.	Dit	

De ziekte van Ménière kenmerkt zich door aanvallen van draaiduizeligheid (ten
minste tweemaal voorgekomen, langer dan 20 minuten), gecombineerd met 
oorsuizen en slechthorendheid, waarvoor geen oorzaak gevonden is.  
De diagnose wordt door een knoarts gesteld. Kijk voor meer informatie op 
www.nvvs.nl/meniere.
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Een ABC van de  
ziekte van Ménière 
In deze HOREN gaan we verder met de letter C van alle terminiologie  

rondom de ziekte van Ménière. 
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Uw reacties op het ABC  
van Ménière 
Dank!
Dank voor uw reacties, want daar leren wij veel van! Omdat de ruimte in HOREN beperkt is, moeten wij de reacties hieronder wel wat inkorten. 
Maar ze worden wel in hun geheel naar de commmissie Ménière doorgestuurd. Blijf dus reageren! 

Blij met prismaglazen
Ik ben 63 jaar en in 1989 is de diagnose Ménière gesteld. 
In de loop van die jaren was ik ook toe aan een leesbril en 
later ook een variluxbril, maar ik was zo ziek en kon nauwe
lijks lezen. Gaande de tijd faalden al mijn pogingen om me 
beter te voelen. Ik ben niet zo van het alternatieve maar een 
prisma in mijn bril wilde ik nog wel proberen. Direct nadat 
die waren aangemeten, kon ik veel beter zien en lezen en 
ging ik me ook beter voelen. Na zeven jaar heb ik nu net 
weer variluxglazen in mijn bril, wat me ook weer wat rust 
geeft. Het wennen kost veel tijd. Voor buiten heb ik een bui
tenbril. Dus nu heb ik nog wel twee brillen, maar ik hoop 
het over een tijdje weer gewoon met één bril met multifo
cale glazen én prisma te doen.
Gonnie van Evert

is	gebaseerd	op	de	veronderstelling	
dat	cinnarizine	een	effect	heeft	op	het	
evenwichtsorgaan	en	daardoor	helpt	
tegen	duizeligheid.	Deze	werking	
van	cinnarizine	is	niet	echt	bewezen	
in	gedegen	onderzoek.	Cinnarizine	
wordt	dan	vaak	als	een	proefbehande-
ling	gegeven.	Als	cinnarizine	tegen	
een	gevoel	van	duizeligheid	wordt	
ingenomen,	kan	het	wel	enige	dagen	
tot	weken	duren	voor	de	duizeligheid	
afneemt.	Als	het	niet	helpt,	adviseren	
wij	u	met	uw	arts	te	bespreken	of	het	
wel	zinvol	is	om	dit	middel	door	te	
blijven	slikken.	
Sommige		bijwerkingen	van	cinnari-
zine	kunnen	lijken	op	de	symptomen	
van	de	ziekte	van	Ménière,	zoals	

vermoeidheid,	slapte,	een	afgeno-
men	coördinatievermogen	en	een	
verminderd	reactievermogen.	Deze	
bijwerkingen	komen	bij	1-10%	van	de	
patiënten	voor.	Duizeligheid,	oorsui-
zen	en	wazig	zien	komen	ook	voor,	
maar	zelden.
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Reageren?
Stuur dan uw reactie of eigen 
ervaring naar de redactie: NVVS/
HOREN, Postbus 129, 3990 DC 
Houten, of stuur een email naar 
horen@nvvs.nl.


