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Onderzoek

Inleiding Bij ouderen is duizeligheid vaak een aspecifieke klacht die allerlei oorzaken kan hebben. Wij ontwikkel-
den en valideerden een voorspellend model om ouderen met een hoog risico op een ongunstig beloop 
van duizeligheid te kunnen identificeren.

Methode Wij gebruikten de gegevens van twee prospectieve cohorten. Het ‘ontwikkelcohort’ telde 203 deel-
nemers van 65 jaar of ouder die in 2015 en 2016 de huisarts bezochten voor duizeligheid waarvan 
ze aanzienlijke beperkingen ondervonden. Deze deelnemers hadden een score ≥ 30 op de Dizziness 
Handicap Inventory (DHI), een zelfrapportagevragenlijst met een scorebereik van 0 tot 100. Het ‘vali-
datiecohort’ telde 415 patiënten van 65 jaar en ouder die in 2006 en 2007 de huisarts bezochten voor 
duizeligheid. 

Resultaten Een combinatie van vier risicofactoren bleek een ongunstig beloop van duizeligheid goed te voorspellen: 
een hoge score op een verkorte versie van de DHI, een hoge leeftijd, een hartritmestoornis in de voor-
geschiedenis en duizeligheid bij omhoogkijken.

Conclusie De ontwikkelde risicoscore is gebaseerd op vier gemakkelijk te achterhalen risicofactoren en daarmee 
eenvoudig toepasbaar in de praktijk. Een hoge risicoscore kan voor de huisarts aanleiding zijn om po-
tentieel bijdragende factoren van duizeligheid te behandelen.

INLEIDING
Bijna één op de tien patiënten van 65 jaar of ouder bezoekt 
minstens eenmaal per jaar de huisarts in verband met dui-
zeligheid.1,2 Duizeligheid heeft veel invloed op het dage-
lijks functioneren en is geassocieerd met depressie, een als 
slechter ervaren gezondheid en minder sociale activitei-
ten.3-7 Bij ouderen verhoogt duizeligheid ook het valrisico.8

De meeste richtlijnen adviseren eerst de oorzaak van de 
duizeligheid te zoeken en vervolgens die oorzaak te be-
handelen.9,10 Dat is bij ouderen niet eenvoudig. Duizelig-
heid is een paraplubegrip waar patiënten tal van sensaties 
onder scharen en dat veel verschillende oorzaken kan 
hebben – onschuldige en minder onschuldige. Met name 
bij ouderen is er vaak meer dan één onderliggende factor 
die bijdraagt aan de duizeligheid.11,12 Identificatie van 
oudere patiënten met een ongunstige prognose van dui-

zeligheid kan de zorg voor deze patiëntengroep ten goede 
komen, bijvoorbeeld door het behandelen van potentieel 
bijdragende factoren aan de duizeligheid. Doel van dit on-
derzoek was het ontwikkelen van een voorspellend model 
met bijbehorende risicoscore dat huisartsen in staat stelt 
oudere patiënten met een hoog risico op een ongunstig 
beloop van duizeligheid te identificeren.

METHODE
Design en dataverzameling
Voor dit onderzoek gebruikten we gegevens van twee 
prospectieve cohorten.13,14 Het ‘ontwikkelcohort’ bestond 
uit 203 patiënten van 65 jaar en ouder die tussen januari 
2015 en juli 2016 de huisarts bezochten voor duizeligheid 
en daarvan aanzienlijke beperkingen ondervonden. We 
definieerden ‘aanzienlijke beperkingen door duizeligheid’ 
als een score ≥ 30 op de Dizziness Handicap Inventory 
(DHI), een veelgebruikte zelfrapportagevragenlijst met 
25 vragen en een scorebereik van 0 tot 100.15 Het ‘valida-
tiecohort’ bestond uit 415 patiënten van 65 jaar en ouder 
die tussen juli 2006 en januari 2008 de huisarts hadden 
bezocht voor duizeligheid.

Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd als: Stam H, Maarsingh OR, Heymans 
MW, Van Weert HC, Van der Wouden JC, Van der Horst HE. Predicting an unfa-
vorable course of dizziness in older patients. Ann Fam Med 2018;16:428-35. 
Publicatie gebeurt met toestemming.

Het beloop van duizeligheid bij 
ouderen voorspellen
Hanneke Stam, Otto Maarsingh, Martijn Heymans, Henk van Weert, Hans van der Wouden, Henriëtte van der Horst

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30201639
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30201639


2 HUISARTS EN WETENSCHAP OKTOBER 2019

In het ontwikkelcohort verzamelden we bij inclusie demo-
grafische en medische gegevens, en informatie over de 
duizeligheid met vragenlijsten en een interview tijdens een 
huisbezoek. Na zes maanden vulden alle deelnemers opnieuw 
vragenlijsten in. We definieerden ‘ongunstig beloop van duize-
ligheid’ als een DHI-score ≥ 30 zes maanden na inclusie.15,16

Statistische analyse
Details van de statistische analyse zijn elders gepubliceerd.17 
Eerst hebben we in beide cohorten multipele imputatie toege-
past om de gevolgen van ontbrekende gegevens te beperken.18 
Door middel van backward selection van de kandidaatvoor-
spellers selecteerden we in het ontwikkelcohort de risicofac-
toren voor het model. Vervolgens bepaalden we de kalibratie 
(overeenstemming tussen geschat en geobserveerd risico) en 
het onderscheidend vermogen. Tot slot volgde interne valida-
tie door middel van bootstrapping (datasimulatietechniek) met 
als resultaat shrinkage (krimping) van de geselecteerde risico-
factoren. Voor de externe validatie hebben we de kalibratie en 
het onderscheidend vermogen van het voorspellende model 
getest in het validatiecohort.
Met de regressiecoëfficiënten van de geselecteerde voorspellers 
ontwikkelden we een risicoscore. In het validatiecohort be-
paalden we een praktisch relevante drempelwaarde voor ‘hoog 
risico’, aangezien dit cohort patiënten bevatte zoals de huisarts 
die in de dagelijkse praktijk tegenkomt en niet alleen patiënten 
met ernstige beperkingen door de duizeligheid. We kozen als 
drempelwaarde een score die een hoge specificiteit heeft, om 
het aantal foutpositieve voorspellingen laag te houden.
De statistische analyse werd uitgevoerd in SPSS 22.0 en R-soft-
ware.

RESULTATEN
[Tabel 1] toont de kenmerken van beide cohorten. In het 
ontwikkelcohort had 73,9% van de patiënten een ongunstig 
beloop, in het validatiecohort 43,6%.
Ons model bevat vier risicofactoren die een ongunstig beloop 
van duizeligheid voorspellen: (1) een hoge score op de korte 
versie van de DHI (DHI-s) met tien vragen en een scorebereik 
van 0 tot 40 [bijlage]; (2) hoge leeftijd; (3) hartritmestoornis 
in de voorgeschiedenis; (4) omhoogkijken als uitlokkende fac-
tor. Op basis van deze risicofactoren hebben we een risicosco-
re ontwikkeld [tabel 2]. We bepaalden de afkapwaarde voor 
een hoog risico op een ongunstig beloop van duizeligheid op 
134 punten. De risicoscore heeft bij deze waarde een specifi-
citeit van 91,9% en een sensitiviteit van 35,4%; bij een score 
≥ 134 stijgt een aprioririsico op een ongunstig beloop van 
43,6% naar een posttestrisico van 77,1%.
De kalibratie en discriminatie van het model waren goed in 
het ontwikkelcohort. In het validatiecohort had het model 
eveneens een goed discriminerend vermogen en na aanpas-
sing van de intercept was ook de kalibratie voldoende.

BESCHOUWING
Doel van dit onderzoek was uit te zoeken hoe de huisarts een 

Tabel 1

Patiëntkenmerken

Ontwikkelcohort Validatiecohort

Aantal patiënten 203 415
Ongunstig beloop na zes maanden follow-up 150 (73,9) 181 (43,6)
Vrouw 127 (62,6) 305 (73,5)
Leeftijd in jaren, gemiddelde ± SD 77,5 ± 7,0 78,5 ± 7,1
Aantal chronische ziekten, gemiddelde ± SD 1,8 ± 1,4 2,1 ± 1,4
Aantal medicatieprescripties, gemiddelde ± SD 5,5 ± 3,6 4,4 ± 3,0

Duizeligheidskenmerken
DHI-score, gemiddelde ± SD (range) 46,2 ± 13,4 

(30 tot 88)
36,1 ± 19,9 
(0 tot 88)

Duur van de duizeligheid  
 0 tot 4 weken 3 (1,5) 29 (7,0)
 1 tot 6 maanden 34 (16,7) 98 (23,6)
 6 tot 48 maanden 49 (24,1) 109 (26,3)
 2 tot 10 jaar 74 (36,5) 120 (28,9)
 > 10 jaar 43 (21,2) 59 (14,2)
Beschrijving van de duizeligheid*
 gevoel wankel, onvast of onzeker ter been zijn 162 (79,8) 280 (67,5)
 alsof het evenwicht of de balans verstoord is 165 (81,3) 287 (69,2)
 licht in het hoofd 145 (71,4) 247 (59,5)
 een draaierig gevoel 137 (67,5) 228 (54,9)
 het gevoel bijna te vallen 135 (66,5) 225 (54,2)
 een zweverig gevoel 115 (56,7) 176 (42,2)
 alsof de omgeving draait of beweegt 84 (41,4) 137 (33,0)
 het gevoel onwel te worden 60 (29,6) 114 (27,5)
 het gevoel flauw te vallen 59 (29,1) 96 (23,1)
 zwart voor de ogen 39 (19,2) 68 (16,4)

Cijfers zijn n (%) en bepaald bij inclusie, tenzij anders aangegeven.
SD = standaarddeviatie; DHI = Dizziness Handicap Inventory (25 vragen, scorebereik 0-100).
* Opgeteld > 100% omdat meer dan één antwoord mogelijk was.

WAT IS BEKEND?
■■ Duizeligheid bij 65-plussers komt vaak voor; bij een 

groot deel van hen kan geen eenduidige oorzaak gevon-
den worden.

■■ Duizeligheid ouderen kan de kwaliteit van leven sterk 
beïnvloeden.

WAT IS NIEUW?
■■ Vier risicofactoren voorspellen een ongunstig beloop 

van duizeligheid bij ouderen: hoge score op een korte 
vragenlijst, hoge leeftijd, hartritmestoornis in de voorge-
schiedenis en duizeligheid bij omhoogkijken.

■■ Deze risicoscore maakt het eenvoudig oudere patiënten 
te identificeren die een groot risico lopen op een ongun-
stig beloop van de duizeligheid.

■■ Bij een patiënt met een ongunstige prognose kan de 
huisarts potentieel bijdragende factoren van duizelig-
heid behandelen.
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ongunstig beloop van duizeligheid bij ouderen kan voorspel-
len. Wij ontwikkelden en valideerden een risicoscore op basis 
van vier eenvoudig vast te stellen risicofactoren: hoge score op 
een duizeligheidsvragenlijst, hoge leeftijd, hartritmestoornis in 
de voorgeschiedenis en duizeligheid bij omhoog kijken.

Beperkingen
Dit onderzoek had enkele beperkingen. Ten eerste bestond het 
ontwikkelcohort uit een geselecteerde populatie van patiënten 
die bereid waren om deel te nemen aan een gerandomiseerd 
onderzoek.14 Het kan zijn dat patiënten die niet wilden deel-
nemen bijvoorbeeld ouder waren of minder last hadden van 
duizeligheid. Ten tweede bevatte het ontwikkelcohort relatief 
veel patiënten met een ongunstig beloop (73,9%). Daarom 
hebben we het voorspellende model intern gevalideerd en ge-
corrigeerd om overoptimisme te voorkomen. Ten derde waren 
er na zes maanden follow-up relatief veel deelnemers van wie 
de gegevens ontbraken. Om te voorkomen dat het uitsluiten 
van deelnemers met ontbrekende waarden de resultaten zou 
vertekenen, hebben we multipele imputatie toegepast.18

Betekenis voor de praktijk
De risicoscore die we ontwikkeld hebben, stelt de huisarts 
in staat om patiënten met een hoog risico op een ongunstig 
beloop van duizeligheid te identificeren. Dit is vooral rele-

vant voor patiënten met aspecifieke duizeligheid, bij wie de 
klachten geen eenduidige verklaring hebben. Bij deze groep, 
ongeveer 40% van alle 65-plussers die vanwege duizeligheid 
de huisarts bezoeken, volgt de huisarts nog vaak een afwach-
tend beleid.2,13 De huisarts kan bij geïdentificeerde patiënten 

Tabel 2

Risicoscore voor een ongunstig beloop van duizeligheid bij ouderen

Risicofactor Score

1 Leeftijd in jaren 1 x leeftijd
2 DHI-s-score in punten 2 x DHI-s
3 Hartritmestoornis in de voorgeschiedenis

 ja 11
 nee 0

4 Omhoog kijken lokt duizeligheid uit
 ja 11
 nee 0

De risicoscore is de som van de vier deelscores: een man van 78 jaar oud met een 
DHI-s-score van 14 en een hartritmestoornis in de voorgeschiedenis bij wie omhoog 
kijken geen duizeligheid uitlokt, heeft een score van 78 + (2 x 14) + 11 + 0 =117.
Een score van ≥ 134 komt overeen met een hoog risico op een ongunstig beloop van 
duizeligheid.

DHI-s = korte versie van de Dizziness Handicap Inventory (tien vragen, scorebereik 0 tot 40). 

Duizeligheid bij 65-plussers komt vaak voor en kan de kwaliteit van leven sterk beïnvloeden. Foto: Unsplash
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met een ongunstige prognose potentieel bijdragende factoren 
van duizeligheid systematisch en gestructureerd aanpakken. 
Bekende factoren zijn bijvoorbeeld orthostatische hypotensie, 
visusproblemen, verminderd gehoor, verminderde spier-
kracht, psychische klachten en polyfarmacie.19 De behandeling 
kan dan bijvoorbeeld bestaan uit correctie van een verminder-
de visus of uit oefentherapie bij verminderde spierkracht van 
de onderste extremiteiten.9,19

Als de duizeligheid een duidelijke oorzaak heeft, moet deze ui-
teraard behandeld worden conform de betreffende richtlijnen. 
Hierbij dient men zich echter te realiseren dat bij minimaal 
60% van de ouderen met duizeligheid sprake is van twee of 
meer bijdragende oorzaken.9,20

De DHI-s is een multifunctioneel element in de risicoscore: 
de score helpt het risico op een ongunstig beloop van duize-
ligheid te bepalen, geeft informatie over de bestaande beper-
kingen als gevolg van de duizeligheid en kan ook gebruikt 
worden om het effect van een behandeling te monitoren. ■
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Bijlage Dizziness Handicap Inventory, korte versie (DHI-s)

INSTRUCTIE
Zet telkens een kruisje bij het antwoord dat voor u het meest 
van toepassing is. Met ‘uw klacht’ wordt telkens duizeligheid 
bedoeld.
Een ‘ja’ scoort 4 punten, ‘soms’ is 2 punten, ‘nee’ is 0 punten. 
Tel alle punten bij elkaar op.

Ja Soms Nee

a Reist u minder dan anders door uw klacht (voor werk of ontspanning)?

b Kunt u vanwege uw klacht veel minder meedoen aan sociale bezigheden, zoals uit eten gaan, naar de film gaan, of naar een feest gaan?

c Bent u bang alleen van huis te gaan vanwege uw klacht?

d Bent u wel eens in verlegenheid gebracht door uw klacht in het bijzijn van anderen?

e Wordt uw klacht erger als u op een smalle stoep loopt?

f Kunt u zich niet goed concentreren vanwege uw klacht?

g Vind u het lastig om in het donker door uw huis te lopen vanwege uw klacht?

h Bent u depressief als gevolg van uw klacht?

i Kunt u door uw klacht uw huishoudelijke taken niet goed meer doen?

j Wordt uw klacht erger bij vooroverbuigen?


