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Definitie en diagnose van Ménière 
De	diagnose	van	ziekte	van	Ménière	met	zekerheid	vaststel-
len	is	niet	altijd	gemakkelijk.	Het	is	de	taak	van	een	kno-arts	
om	dat	te	doen.	Kno-artsen	maken	hiervoor	gebruik	van	een	
definitie	van	de	ziekte	van	Ménière.	Die	stelde	de	Nederlandse	
kno-arts	Dr.	Mateijsen	in	2001	vast	aan	de	Universiteit	van	
Groningen.	Zijn	omschrijving	van	de	ziekte	van	Ménière	
kreeg	later	de	naam:	“Definitie	Ménière	Groningen”.	

Bij	de	volgende	symptomen	krijgt	iemand	de	diagnose	van	
de	ziekte	van	Ménière:
•	aanvallen	van	draaiduizeligheid
•	gehoorverlies
•	oorsuizen	(tinnitus)	
	
Een	andere	voorwaarde	voor	het	vaststellen	van	Ménière	is	
dat	een	bekende	oorzaak	voor	een	of	meerdere	van	boven-
staande	symptomen	is	uitgesloten.	Dit	moet	blijken	uit	vol-
doende	medisch	onderzoek.		

Omdat	alle	drie	de	symptomen	niet	altijd	tegelijkertijd	optre-
den,	is	het	niet	altijd	meteen	duidelijk	dat	iemand	Ménière	
heeft.	Het	komt	nog	wel	eens	voor	dat	iemand	langere	tijd	
vooral	last	heeft	van	draaiduizelingen	en	oorsuizen.	Dan	kan	
de	arts	wel	vermoeden	dat	het	om	Ménière	gaat,	maar	zeker	
is	de	diagnose	pas	als	er	ook	gehoorverlies	optreedt.	
	
Als	uit	medisch	onderzoek	blijkt	dat	er	een	wél	een	oorzaak	
is	voor	de	combinatie	van	de	drie	symptomen,	dan	zal	de	
behandeling	worden	gericht	op	het	bestrijden	van	de	onder-
liggende	ziekte.	Voorbeelden	van	dergelijke	ziektes	zijn	
migraine,	een	brughoektumor,	multipele	sclerose	en	infec-
ties	zoals	syfilis	en	de	ziekte	van	Lyme.	
Als	de	oorzaak	onbekend	is	en	de	ziekte	van	Ménière	is	vast-
gesteld,	dan	staat	het	bestrijden	van	de	symptomen	op	de	
voorgrond.

Definitie Ménière Groningen
• Een geschiedenis van tenminste twee spontane aanval

len van draaiduizeligheid die langer duren dan twintig 
minuten

• Er is sprake van binnenoorgehoorverlies van ten minste 
zestig dB in de drie slechtste octaven van het toonaudi
ogram (heden of verleden)

• Er is sprake van tinnitus in één of in beide oren (heden 
of verleden)

• Een ziekte of aandoening als oorzaak voor een of meer 
van deze drie klachten is uitgesloten 

Dr.	Mateijsen	somt	op	in	het		Diagnostisch	Protocol	
Groningen	(zie	kader)	welke	onderzoeken	idealiter	moeten	
plaatsvinden	voor	het	vaststellen	van	de	ziekte	van	Ménière.	
Dit	protocol	dient	als	leidraad	voor	kno-artsen.		
	

Een ABC(D) van de  
ziekte van Ménière 
Over de ziekte van Ménière is genoeg informatie te vinden. Maar waar begint u met zoe-

ken? HOREN Magazine ordent voor u alle wetenswaardigheden op alfabet. In deze editie 

treft u de terminologie die begint met de letter D: van definitie tot diagnose.

Elektro-akoestisch implantaatsysteem Beengeleidend implantaatsysteem

     

Hooroplossingen voor het leven: www.cochlear.nl

Cochlear en het elliptische logo zijn handelsmerken van Cochlear Limited. 

Een hoortoestel was voor mij 
niet de juiste oplossing.

Cochleair implantaatsysteem

Wist u dat er wereldwijd 56 miljoen mensen in aanmerking komen voor een gehoorimplantaat? 
Een gewone versterking van geluid is niet altijd de juiste oplossing bij een gemiddeld tot zeer ernstig 
gehoorverlies en zeker niet bij volledige doofheid. Daar waar conventionele hoortoestellen niet meer volstaan, 
is een implanteerbare hooroplossing van Cochlear™ een keuze waarbij luisteren en praten in rumoerige 
omgevingen opnieuw mogelijk wordt. Cochlear is net dankzij deze expertise al 30 jaar wereldleider op het 
gebied van implanteerbare hooroplossingen.

Voor advies verwijzen we graag naar uw KNO-arts.
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Reageren?
Wilt u reageren? Stuur gerust uw reactie of eigen ervaring 
naar de redactie: NVVS/HOREN, Postbus 129, 3990 DC 
Houten, of stuur een email naar horen@nvvs.nl.  
De redactie wil iedereen bedanken voor de reacties die we 
krijgen. Omdat de ruimte in HOREN beperkt is, kunnen wij 
niet alle reacties plaatsen. Ze worden wel allemaal gelezen 
door de commissie Ménière. Blijf dus reageren! 

Soms	stellen	huisartsen	zelf	de	ziekte	van	Ménière	vast,	
zonder	door	te	verwijzen	naar	de	kno-arts.	Een	kno-arts	kan	
de	diagose	later	bevestigen.	Maar	het	is	ook	mogelijk	dat	
iemand	symptomen	van	Ménière	heeft	vanwege	een	aan-
doening	waarvoor	een	effectieve	behandeling	bestaat.	Een	
belangrijk	verschil.	Vraag	dus	om	een	verwijzing	naar	de	
kno-arts	als	uw	huisarts	u	niet	zelf	verwijst.		

De kno-arts volgt bij vermoeden van de ziekte 
van Ménière het volgende protocol:
• Klachten van de patiënt goed uitvragen
• Algemeen lichamelijk onderzoek, inclusief bloeddrukme

ting 
• Algemeen knoonderzoek
• Laboratoriumonderzoek: onderzoek naar ontstekingsver

schijnselen, bloedsuikergehalte, schildklierfunctie, syfilis 
en de ziekte van Lyme

• Evenwichtsonderzoek
• Gehoortesten, zowel toon als spraakverstaan
• MRIscan
• Zo nodig overleg met andere specialisten, zoals internist, 

neuroloog, psychiater, oogarts

Bron: Definitie Ménière Groningen, proefschrift Dr. Mateijsen. 

http://dissertations.ub.rug.nl/FILES/faculties/medicine/2001/d.j.m.mateijsen/titlecon.pdf

Definitie van Ménière
De ziekte van Ménière kenmerkt zich door aanvallen van 
draaiduizeligheid (tenminste tweemaal spontaan voor
gekomen, langer dan twintig minuten), gecombineerd 
met oorsuizen en slechthorendheid, waarvoor geen 
oorzaak gevonden is. De diagnose wordt door een kno
arts gesteld. Kijk voor meer informatie op www.nvvs.nl/
meniere.

Coca Cola tegen oorsuizen
‘In HOREN 2 trof mij de zin: ook 
zouden sommige mensen luider 
oorsuizen ervaren na het consume
ren van koffie, thee en chocolade. 
Bij mij is het tegendeel het geval. 
Een paar jaar geleden had ik last 
van extreem oorsuizen. Een kennis 
van mij adviseerde mij om eens 
Coca Cola te drinken. Nu ben ik 
suikerpatiënte, maar ik heb toch 
haar raad opgevolgd en een paar 
kleine slokjes genomen. En ja hoor, 
verdwenen was mijn oorsuizen. Telkens wanneer ik weer 
last had, nam ik een paar slokjes en mijn oorsuizen ver
dween. Nu heb ik bijna geen oorsuizen meer. Het flesje 
Coca Cola – het bederft niet snel – staat verloren in de 
kelderkast. Soms, als ik opnieuw last heb van oorsuizen, 
gebruik ik het nog.’

Mw. A.C. van Veluwen-Klein

advertentie


