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De NHG-Standaard Duizeligheid en de wetenschappelijke verantwoor-
ding zijn geactualiseerd ten opzichte van de vorige versie (NHG-Stan-
daard Duizeligheid, Huisarts Wet 2002;45:601-9).

NHG-Standaard Duizeligheid (eerste herziening)

NHG-werkgroep Duizeligheid

Belangrijkste wijzigingen
 • Het beleid bij spoedeisende klachten 

maakt deel uit van de herziene stan-
daard.

 • De diagnose vestibulaire migraine is 
toegevoegd.

 • Duizeligheid bij ouderen krijgt in de 
herziene versie meer aandacht.

 • Bij BPPD luidt het advies om de mo-
gelijkheid de Epley-manoeuvre uit te 
voeren met de patiënt te bespreken.

Kernboodschappen
 • Wees alert op ernstige oorzaken van 

duizeligheid waarbij directe beoorde-
ling of verwijzing noodzakelijk is.

 • Er worden drie vormen van duizelig-
heid onderscheiden met een verschil-
lende differentiaaldiagnose: draaidui-
zeligheid, een licht gevoel in het hoofd 
en bewegingsonzekerheid.

 • Stel de diagnose aspecifieke duizelig-
heid als er geen eenduidige verklaring 
voor de klachten is. 

 • Het beleid bij duizeligheid bestaat uit 
voorlichting en niet-medicamenteuze 
adviezen. 

 • Medicamenteuze behandeling van 
duizeligheid wordt niet aanbevolen.

Inleiding
De NHG-Standaard Duizeligheid geeft 
richtlijnen voor de diagnostiek en het 
beleid bij patiënten met duizeligheid.1 

Duizeligheid is een veelvoorkomende 
klacht in de huisartsenpraktijk en de 
kans op een ernstige oorzaak is gering. 
De prognose is in veel gevallen gunstig. 
Behandelingsmogelijkheden zijn niet 
bij iedere oorzaak voorhanden. Duize-
ligheid gaat vaak gepaard met angst en 
kan invloed hebben op het functioneren. 
Zeldzame oorzaken van niet-acute dui-
zeligheid vallen buiten het bestek van 
deze standaard.2,3

Achtergronden
Epidemiologie
In een normpraktijk ziet de huisarts on-
geveer 35 patiënten per jaar met klach-
ten van draaiduizeligheid of lichtheid 
in het hoofd. De klacht komt ongeveer 
twee keer vaker voor bij vrouwen. De in-
cidentie stijgt met de leeftijd; boven de 
85 jaar komt per jaar 8% van de pa tiënten 
met duizeligheidsklachten bij de huis-
arts en wordt de man-vrouwverhouding 
vrijwel gelijk.4 De diagnoses neuritis 
vestibularis, labyrintitis, ziekte van Mé-
nière of BPPD worden per normpraktijk 
ongeveer zeventien keer per jaar gerap-
porteerd. Ook deze diagnosen komen 
twee keer vaker voor bij vrouwen dan 
mannen en de incidentie stijgt met de 
leeftijd. De prevalentie van de ziekte van 
Ménière wordt geschat op ongeveer 4 tot 
5 per 1000 patiëntjaren.13 De inciden-
tie van BPPD bij de algemene populatie 
wordt geschat op 1,6%.11

Bij ouderen is de totale jaarpreva-
lentie van duizeligheid ongeveer 12% en 
wordt in ruim een derde van de geval-
len de diagnose aspecifieke duizelig-
heid gesteld. Na zes maanden is bij een 
derde van de ouderen met duizeligheid 
nog steeds een beperking in het functi-
oneren als gevolg van de klachten aan-
wezig.5,6

Klachten, pathofysiologie en diagnoses
Bij duizeligheid wordt onderscheid ge-
maakt tussen:7

 • draaiduizeligheid (vertigo);
 • een licht gevoel in het hoofd of het ge-
voel bijna flauw te vallen (presyncope);

 • bewegingsonzekerheid, disbalans, 
onbalans of onvastheid ter been (dese-
quilibrium). 

Deze algemeen gehanteerde indeling 
geeft richting aan de differentiaaldi-
agnostische overwegingen en daarmee 
aan anamnese, lichamelijk en eventueel 
aanvullend onderzoek. 

De drie vormen van duizeligheid 
kunnen ook afwisselend of tegelijkertijd 
aanwezig zijn. Dit is met name bij oude-
ren het geval. Er zijn veel verschillende 
soorten sensaties in het hoofd die door 
patiënten als ‘duizeligheid’ worden be-
schreven en regelmatig is de klacht niet 
in een van de genoemde categorieën in 
te delen.

Duizeligheidsklachten kunnen lei-
den tot beperkingen in het dagelijks 
functioneren en gaan gepaard met 
angst, depressie, sociaal isolement en 
vallen. Van de oudere patiënten ervaart 
meer dan de helft een significante be-
perking als gevolg van de duizeligheid.24

Draaiduizeligheid
Een patiënt met draaiduizeligheid heeft 
het gevoel dat hij zelf beweegt of dat de 
wereld om hem heen beweegt. Draai-
duizeligheid kan gepaard gaan met 
vegetatieve verschijnselen, zoals misse-
lijkheid en braken, bleekheid, algeheel 

Inbreng van de patiënt
De NHG-Standaarden geven richtlijnen 
voor het handelen van de huisarts; de rol 
van de huisarts staat dan ook centraal. 
Daarbij geldt echter altijd dat factoren van 
de kant van de patiënt het beleid mede be-
palen. Om praktische redenen komt dit uit-
gangspunt niet telkens opnieuw in de richt-
lijn aan de orde, maar wordt het hier 
expliciet vermeld. De huisarts stelt waar 
mogelijk zijn beleid vast in samenspraak 
met de patiënt, met inachtneming van 
diens specifieke omstandigheden en met 
erkenning van diens eigen verantwoorde-
lijkheid, waarbij adequate voorlichting een 
voorwaarde is.

Afweging door de huisarts
Het persoonlijk inzicht van de huisarts is ui-
teraard bij alle richtlijnen een belangrijk as-
pect. Afweging van de relevante factoren in 
de concrete situatie zal beredeneerd afwij-

ken van het hierna beschreven beleid kun-
nen rechtvaardigen. Dat laat onverlet dat 
deze standaard bedoeld is om te fungeren 
als maat en houvast.

Delegeren van taken
NHG-Standaarden bevatten richtlijnen 
voor huisartsen. Dit betekent niet dat de 
huisarts alle genoemde taken persoonlijk 
moet verrichten. Sommige taken kunnen 
worden gedelegeerd aan de praktijkassis-
tente, praktijkondersteuner of praktijkver-
pleegkundige, mits zij worden ondersteund 
door duidelijke werkafspraken waarin 
wordt vastgelegd in welke situaties de 
huisarts moet worden geraadpleegd en 
mits de huisarts toeziet op de kwaliteit. 
Omdat de feitelijke keuze van de te delege-
ren taken sterk afhankelijk is van de lokale 
situatie, bevatten de standaarden daarvoor 
geen concrete aanbevelingen.
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De ziekte van Ménière
Dit syndroom bestaat uit aanvallen van 
draaiduizeligheid met gehoorverminde-
ring en oorsuizen (tinnitus) zonder uit-
lokkende factor.13 Tijdens de aanval kan 
de patiënt last hebben van een vol gevoel 
in het oor, misselijkheid en braken. De 
aandoening begint aan één oor, het an-
dere oor raakt na verloop van tijd soms 
ook aangedaan. De aanval duurt onge-
veer twintig minuten tot enkele uren.

De frequentie van de aanvallen 
neemt gewoonlijk in de loop van de tijd 
af, maar het beloop van de klachten ver-
schilt per patiënt. Bij de ziekte van Méni-
ère is er vermoedelijk een toename van 
de endolymfe in het vestibulocochleaire 
apparaat (endolymfatische hydrops). De 
oorzaak hiervan is niet opgehelderd; 
waarschijnlijk is deze multifactorieel 
bepaald. Bij herhaalde aanvallen wordt 
het vermoeden van de ziekte van Mé-
nière sterker. De gehoorvermindering 
betreft aanvankelijk vooral de lage to-
nen en kan dan nog reversibel zijn. Na 
meerdere aanvallen is het gehoorverlies 
meestal blijvend en dikwijls progressief. 
Een audiometrisch vastgesteld percep-
tief gehoorverlies is nodig voor het stel-
len van de diagnose.

Vestibulaire migraine
In 2001 zijn er door de International 
Headache Society diagnostische criteria 
opgesteld voor vestibulaire migraine. 
Patiënten met vestibulaire migraine 
hebben aanvalsgewijze duizeligheid bij 
een voorgeschiedenis van migraine.14 
Het gaat meestal om draaiduizeligheid 
die plotseling optreedt en soms kan 
worden uitgelokt door hoofdbewegin-
gen of optische stimuli, zoals druk ver-
keer. De duur van de klachten varieert 
van minuten tot dagen, vaak gaat het 
om enkele uren. De kenmerkende mi-
grainehoofdpijn kan zich voor, tijdens of 
na de duizeligheid voordoen, maar blijft 
in sommige gevallen uit. Anders dan 
bij de ziekte van Ménière treedt er geen 
progressief gehoorverlies op.

Medicatie
Het bewijs dat geneesmiddelen draaidui-
zeligheid geven is voor de meeste midde-
len beperkt (zie ook Licht gevoel in het hoofd). 

Een beroerte in het vertebrobasilaire stroom-
gebied
Bij een bloeding of ischemie in het 
verzorgingsgebied van de arteria ver-
tebralis en arteria basilaris kan draai-
duizeligheid voorkomen. Er zijn dan 
in de regel ook andere neurologische 
symptomen aanwezig die op een aan-
doening van de hersenstam of het cere-
bellum wijzen, zoals dysartrie, dysfagie, 
diplopie of ataxie. De klachten ont-
staan acuut. Er kan tevens een parese 
of sensibiliteitsstoornis in een of beide 
lichaamshelften of een homonieme 
hemianopsie aanwezig zijn. Ook kun-
nen bewustzijnsdaling, progressieve 
uitvalsverschijnselen, hoofdpijn, mis-
selijkheid en braken optreden (zie NHG-
Standaard Beroerte). 

Licht gevoel in het hoofd
Regelmatig voorkomende oorzaken bij 
patiënten met een licht gevoel in het hoofd, 
het gevoel bijna flauw te vallen of een 
zweverig gevoel in het hoofd zijn de vol-
gende punten.

Vasovagale klachten
Na prodromale verschijnselen, zoals 
transpireren en bleekheid, treedt door 
vasodilatatie en vertraging van de hart-
slag een verminderde cerebrale perfusie 
op. Hierdoor kan de patiënt een licht ge-
voel in het hoofd ervaren en collaberen. 
De klachten treden meestal op tijdens 
stressvolle periodes, na langdurig staan, 
bij hevige emoties, bij honger of overver-
moeidheid of in bepaalde omstandighe-
den (bijvoorbeeld bij het zien van bloed 
of een injectienaald).

Orthostatische klachten
Dit zijn klachten van lichtheid in het 
hoofd die optreden na opstaan uit lig-
gende of zittende houding. Deze klach-
ten komen met name voor bij ouderen, 
omdat de aanpassing van het lichaam 
aan het overeind komen bij hen minder 
goed verloopt. Orthostatische klachten 
worden soms veroorzaakt door ortho-
statische hypotensie. Dit is een daling van 
de systolische bloeddruk met minstens 
20 mmHg of van de diastolische bloed-
druk met minstens 10 mmHg binnen 
drie minuten na het opstaan.15,16 Er is 

onwelbevinden en angst. Bij lichamelijk 
onderzoek kan een nystagmus zicht-
baar zijn.8 Hieronder worden de meest 
voorkomende oorzaken van draaiduize-
ligheid beschreven.4,9,10

Benigne paroxismale positieduizeligheid 
(BPPD)
Deze vorm van draaiduizeligheid ken-
merkt zich door aanvallen van draai-
duizeligheid die worden uitgelokt door 
standsveranderingen van het hoofd, 
zoals draaien in bed, vooroverbuigen en 
omhoogkijken. De duizeligheid duurt 
enige seconden tot enkele minuten. De 
duizeligheidsreactie vermindert bij her-
haling van de beweging die de duizelig-
heid uitlokt. Bij het merendeel van de 
patiënten gaan de klachten binnen vier 
weken vanzelf over. De oorzaak van BPPD 
is de aanwezigheid van debris in de endo-
lymfe in de halfcirkelvormige kanalen.11 

Neuritis vestibularis
Hierbij is er een constant aanwezige 
heftige draaiduizeligheid met vegeta-
tieve klachten, zoals misselijkheid en 
braken gedurende enkele dagen. Dit 
komt door een acute, geïsoleerde, een-
zijdige vestibulaire uitval.12 De duizelig-
heid is vaak zo heftig dat de patiënt met 
gesloten ogen in bed ligt, omdat bij elke 
beweging de duizeligheid en het braken 
toenemen. De voorkeursleeftijd is 20 tot 
60 jaar. De klachten doven meestal na 
enkele dagen tot weken geleidelijk uit, 
maar het is ook mogelijk dat er lichte 
duizeligheidsklachten blijven bestaan. 
Sommige patiënten houden als gevolg 
van vestibulaire uitval langdurig even-
wichtsklachten. Neuritis vestibularis 
wordt gezien als een neuropathie waar-
van de oorzaak onbekend is. Er is een 
associatie met het voorkomen van in-
fecties, met name van de luchtwegen. 
Bij neuritis vestibularis treden geen 
gehoorstoornissen of neurologische uit-
valsverschijnselen op. Als de klachten 
van neuritis vestibularis samengaan 
met klachten van het gehoor, zoals oor-
suizen of gehoorverlies, is er sprake van 
een labyrintitis. Het onderscheid tussen 
labyrintitis, een eerste aanval van de 
ziekte van Ménière of een herseninfarct 
of -bloeding kan soms lastig zijn.
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gebruikt als er geen eenduidige diagno-
se kan worden gesteld. Hiervan is veelal 
sprake bij oudere patiënten. De duize-
ligheid is in dat geval vaak multifacto-
rieel bepaald.

Richtlijnen diagnostiek
Spoedeisende klachten
Maak (telefonisch) een inschatting of 
er een ernstige vorm van duizeligheid 
bestaat die directe beoordeling van de 
patiënt of directe verwijzing noodzake-
lijk maakt [tabel 1].22,23 Zie voor het beleid 
bij acute duizeligheid met aanwijzingen 
voor een beroerte de NHG-Standaard 
Beroerte.

Indien er aanwijzingen zijn voor een 
spoedeisende situatie, is het onderzoek 
er in eerste instantie op gericht de kli-
nische stabiliteit van de patiënt vast te 
stellen volgens de ABCDE-systematiek. 
Neurologische verschijnselen kunnen 
progressief zijn. Indien de patiënt niet 
hoeft te worden verwezen, kan bij pro-
gressieve klachten herbeoordeling no-
dig zijn.

Acute, hevige draaiduizeligheid is 
vaak erg verontrustend voor de patiënt 
en diens omgeving. Er bestaat vaak on-
gerustheid over eventuele intracerebra-
le pathologie.

Bij geïsoleerde acute aanhoudende 
duizeligheid zonder aanwijzingen voor 
bijkomende (nieuwe) neurologische 
verschijnselen is de kans op een be-
roerte zeer klein.22 De kans op een be-
roerte is groter bij ouderen (> 65 jaar), 
aanwezigheid van cardiovasculaire 

Ritme- en geleidingsstoornissen
Ritme- en geleidingsstoornissen van 
het hart of, in zeldzame gevallen, 
structurele hartafwijkingen met een uit-
stroombelemmering (bijvoorbeeld een 
aortastenose) kunnen duizeligheid of 
een licht gevoel in het hoofd geven. De 
klachten kunnen aanvalsgewijs of in-
spanningsgebonden zijn. 

Psychische aandoeningen
Duizeligheid kan onderdeel zijn van het 
klachtenbeeld bij psychische problema-
tiek. Dit komt het meest voor bij angst-
klachten, met name de paniekstoornis.20,21 De 
relatie tussen duizeligheid en angst is 
complex: angst kan duizeligheid veroor-
zaken en duizeligheid kan ook tot angst 
leiden. Duizeligheid is ook een veelge-
hoorde klacht bij depressieve klachten.

Bewegingsonzekerheid
Vooral oudere patiënten kunnen een 
onvast gevoel op de benen als duizelig-
heid benoemen.10 Bij staan en lopen zijn 
er klachten, bij zitten verdwijnen ze. De 
klachten worden meestal veroorzaakt 
door gewrichtsaandoeningen, spier-
zwakte of andere aandoeningen van 
het houdings- en bewegingsapparaat. 
Vaak dragen meerdere factoren bij aan 
de klachten, zoals visusvermindering of 
neurologische aandoeningen die de mo-
biliteit beperken of een sensibiliteits-
stoornis van de voeten geven. 

Aspecifieke duizeligheid
De term aspecifieke duizeligheid wordt 

slechts een zwakke relatie tussen ortho-
statische klachten en meetbare, ortho-
statische hypotensie. Orthostatische 
hypotensie is geassocieerd met een ver-
hoogd risico op vallen, cardiovasculaire 
aandoeningen en overlijden.17 Een zeer 
kortdurend licht gevoel in het hoofd dat 
ook snel weer verdwijnt direct (binnen 
dertig seconden) na overeind komen (ini-
tiële orthostatische klachten) komt vaak voor 
bij verder gezonde jonge mensen. 

Medicatie
Voor aminoglycosiden (met name gen-
tamicine en oordruppels), azitromycine, 
pregabaline, lacosamide, mefloquine 
en alfablokkers is enig bewijs dat deze 
(draai)duizeligheid kunnen geven.

Bij diverse opioïden (oxycodon, bu-
prenorfine, hydromorfon, tramadol), 
ACE-remmers (enalapril), A2-remmers 
(candesartan), anti-epileptica (topira-
maat, (ox)carbamazepine, gabapentine) 
en scopolamine wordt (draai)duizelig-
heid vaak als bijwerking gemeld.18,19

Vooral bij ouderen zijn er aanwij-
zingen voor een verband tussen een 
licht gevoel in het hoofd en medicatie 
die het risico op vallen vergroot. Hier-
onder vallen antipsychotica, antide-
pressiva, benzodiazepines en andere 
hypnotica, antihypertensiva (inclusief 
bètablokkers), anti-aritmica, digoxine, 
nitraten, opioïden, bètablokker oog-
druppels, anticholinergica, antihis-
taminica en middelen bij diabetes.19 

Tabel 1 Ernstige, met acute duizeligheid gepaard gaande aandoeningen, waarbij beoordeling door de huisarts op (zeer) korte termijn of directe ver-
wijzing noodzakelijk is

Kenmerken Spoedeisende aandoening(en)

Plotselinge duizeligheid met neurologische verschijnselen, zoals een combinatie van vertigo met dysartrie, 
diplopie, dysfagie of ataxie*; een parese in één of beide lichaamshelften, sensibiliteitsstoornis in één of beide 
lichaamshelften of homonieme hemianopsie. 
(zie NHG-Standaard Beroerte)23 

Herseninfarct, hersenbloeding, TIA 

Acute duizeligheid gepaard gaand met gelijktijdig ontstaan acuut gehoorverlies23 Herseninfarct, hersenbloeding, TIA

Acute duizeligheid met acute, zéér hevige hoofd- of nekpijn, al dan niet na een trauma capitis23 Subarachnoïdale bloeding, dissectie arteria 
vertebralis

Een licht gevoel in het hoofd dat gepaard gaat met (bijna) vallen/collaps waarbij een cardiale oorzaak wordt 
vermoed

(Ernstige) hartritmestoornissen

Acute duizeligheid, hoofdpijn, misselijkheid, lethargie en langdurig verblijf in gesloten ruimte zonder 
ventilatie 

CO-intoxicatie

Kort bestaande duizeligheid bij diabetes mellitus en afwijkend gedrag of andere aanwijzingen voor een 
hypoglykemie

Hypoglykemie

* Extremiteitsataxie (afwijkende topneusproef, kniehakproef en diadochokinese) passen bij een centrale oorzaak. Een afwijkend (breedbasisch) looppatroon kan 
zowel bij centrale als vestibulaire oorzaken voorkomen en is dus niet onderscheidend.
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Lichamelijk onderzoek
Het onderzoek is afhankelijk van de 
soort klacht en kan worden uitgebreid 
indien verschillende vormen van duize-
ligheid tegelijkertijd aanwezig zijn.

Draaiduizeligheid
Het lichamelijk onderzoek is erop ge-
richt neurologische oorzaken te vinden 
of uit te sluiten en vervolgens het ver-
moeden van een specifieke aandoening 
te bevestigen. 
 • Oriënterend neurologisch onderzoek. Ga 
na of er sprake is van dysartrie, loop-
stoornissen of ataxie. Onderzoek mo-
toriek en sensibiliteit. 

 • Let op een in rust waarneembare nys-
tagmus.25 Een nieuwe nystagmus wijst 
meestal op een perifere oorzaak. Een 
van richting wisselende of verticale 
nystagmus wijst op een centrale oor-
zaak. Uitgebreid nystagmusonderzoek 
wordt niet aanbevolen.

Op indicatie:
 • Verricht bij twijfel over de diagnose 
BPPD een kiepproef (Dix-Hallpike-kan-
teltest).26

 • voorgeschiedenis: 
 – recent hoofd- of nektrauma;23,24

 – recente, virale bovensteluchtwegin-
fectie;
 –migraine;
 – aandoening of ingreep op kno-ge-
bied (cholesteatoom of operatie);
 – cardiovasculaire voorgeschiedenis of 
risicofactoren;

 • geneesmiddelengebruik: vraag ex-
pliciet naar gebruik antistolling, toe-
name van de klachten sinds starten 
geneesmiddel; 

 • gebruik alcohol of drugs;
 • gevolgen van de klachten voor het da-
gelijks leven, werk of school (vallen, 
valneiging, angst, vermijdingsge-
drag); 

 • mate van ervaren beperking;
 • psychische klachten: ervaren stress, 
angst; 

 • somberheid of interesseverlies. 

Vraag bij ouderen tevens naar visus-
klachten (zie NHG-Standaard Visus-
klachten), neurologische klachten, 
gewrichts- of spierklachten en cogni-
tieve klachten.

risicofactor(en) (inclusief diabetes mel-
litus), een beroerte in de voorgeschiede-
nis of gebruik van antistolling. Bij deze 
patiënten wordt laagdrempelig overleg 
met een neuroloog geadviseerd. 

Anamnese
Afhankelijk van het soort klacht en de 
differentiaaldiagnostische overwegin-
gen is de (telefonische) anamnese meer 
of minder uitgebreid. Soms zijn meerde-
re vormen van duizeligheid tegelijkertijd 
aanwezig. Vooral bij ouderen kan duize-
ligheid multifactorieel zijn bepaald en 
kan het nodig zijn de anamnese en het 
lichamelijk onderzoek uit te breiden.

Vraag naar:
 • de aard van de duizeligheid: het gevoel 
te bewegen of te draaien, het gevoel 
dat de dingen om de patiënt bewegen, 
een licht gevoel in het hoofd, het ge-
voel flauw te vallen of onzekerheid bij 
bewegen;

 • het ontstaan van de klachten: acuut 
(seconden) of geleidelijk ontstaan (mi-
nuten tot uren);

 • beloop: constant aanwezig of in aan-
vallen, duur, frequentie, beloop en he-
vigheid van de duizeligheidsaanval-
len;

 • uitlokkende factoren: bij beweging 
van het hoofd, verandering van hou-
ding, bij opstaan of met inspanning;

 • gedrag tijdens duizeligheid: is rondlo-
pen mogelijk of blijft de patiënt in bed 
liggen;

 • bijkomende klachten of verschijnse-
len: 

 –dubbelzien (diplopie), spraakstoor-
nissen (dysartrie), slikstoornissen 
(dysfagie), loopstoornissen, valnei-
ging en coördinatiestoornissen 
(ataxie);
 –gehoorstoornissen, zoals slechtho-
rendheid, oorsuizen of een vol gevoel 
in de oren;
 –oorpijn of otorroe;
 – vegetatieve verschijnselen, zoals 
transpireren, misselijkheid en bra-
ken;
 –hoofdpijn, overgevoeligheid voor 
licht of geluid, prodromen, aura; 
 –hartkloppingen of een onregelma-
tige hartslag;

Figuur Kiepproef van Dix-Hallpike.
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 • Overweeg een langere ritmemonito-
ring, bijvoorbeeld met een Holter ECG 
of eventrecording, als de duizelig-
heidsklachten tijdens ECG-registratie 
niet aanwezig zijn en een vermoeden 
van een ritmestoornis blijft bestaan.30 
Met langere ritmemonitoring wordt 
geprobeerd een registratie te krijgen 
tijdens een duizeligheidsaanval.

 • Laat bij aanwijzingen voor de ziekte 
van Ménière een audiogram maken.13 

 • Overweeg alleen op indicatie bloedon-
derzoek (zie onder andere NHG-Stan-
daarden Anemie, Diabetes Mellitus 
type 2, Schildklieraandoeningen).31

 • Aanvullend onderzoek, zoals een CT of 
MRI van de hersenen, is alleen geïn-
diceerd bij het vermoeden van een on-
derliggende neurologische oorzaak.32 
Hiervoor is meestal een verwijzing 
naar een neuroloog noodzakelijk. 

Evaluatie
Stel een diagnose op basis van het 
klachtenpatroon en de bevindingen bij 
het lichamelijk onderzoek en aanvul-
lend onderzoek. Verwijs patiënten bij 
wie een beroerte wordt vermoed direct 
(zie Spoedeisende klachten).

Draaiduizeligheid
 • BPPD: enige seconden tot enkele minu-
ten durende aanvallen van draaidui-
zeligheid, uitgelokt door plotselinge 
standsveranderingen van het hoofd.11 
De diagnose wordt gesteld op grond 
van een typische anamnese. Bij twijfel 
bevestigt een positieve kiepproef de di-
agnose en sluit andere aandoeningen 
vrijwel uit.26 Ook een kiepproef waarbij 
duizeligheidsklachten ontstaan zon-
der waargenomen nystagmus, onder-
steunt de diagnose BPPD.

 • Neuritis vestibularis/labyrintitis: constant 
aanwezige draaiduizeligheid geduren-
de enkele dagen met vegetatieve klach-
ten.28 Hierbij kunnen klachten van het 
gehoor, zoals oorsuizen of gehoorver-
lies, aanwezig zijn (labyrintitis). Een po-
sitieve HIT bevestigt de diagnose.28 

 • Ziekte van Ménière: aanvallen van draai-
duizeligheid van minimaal twintig 
minuten en maximaal twaalf uur, 
tinnitus en/of een vol gevoel in het 
aangedane oor en een audiometrisch 

Licht gevoel in het hoofd
Het lichamelijk onderzoek is erop ge-
richt cardiovasculaire oorzaken te vin-
den of uit te sluiten.
 • Meet pols en bloeddruk.42 

 
Op indicatie:
 • Meet bij orthostatische klachten met 
vallen, valneiging of andere ernstige ge-
volgen voor het dagelijks functione-
ren  of orthostatische bloeddrukda-
ling aanwezig is. Deze meting is met 
name zinvol bij patiënten die worden 
behandeld met antihypertensiva. 
Uitvoering: laat de patiënt vijf minuten 
liggen en dan opstaan. Meet de bloed-
druk vervolgens elke minuut. Stop als 
de bloeddruk systolisch > 20 mmHg 
of diastolisch > 10 mmHg is gedaald 
of gedurende drie minuten niet meer 
daalt.29 Desgewenst kan de poh of as-
sistente de meting uitvoeren.

 • Ausculteer het hart bij inspannings-
gebonden klachten en let op ritme en 
souffles. Let ook op aanwijzingen voor 
hartfalen.

Bewegingsonzekerheid
Besteed aandacht aan:
 • de visus (zie NHG-Standaard Visus-
klachten);

 • balans en kracht (opstaan uit zit, lopen 
en omdraaien);

 • coördinatie, mobiliteit en pijnlijkheid 
van heup-, knie- en enkelgewrichten 
en van de benen, en sensibiliteit van 
de voeten. Overweeg gebruik te maken 
van een gestandaardiseerde mobili-
teitstest zoals de ‘timed-up-and-go’-
test (zie NHG-Standaard Fractuurpre-
ventie).

Aanvullend onderzoek
 • Overweeg een ECG te maken bij aan-
wijzingen voor hartritmestoornis-
sen, zoals bij een aanvalsgewijs licht 
gevoel in het hoofd dat gepaard gaat 
met palpitaties of inspanningsge-
relateerde klachten.30 Doe dit tevens 
laagdrempelig bij oudere patiënten 
met lichtheid in het hoofd of patiënten 
met cardiovasculaire risicofactoren of 
cardiovasculaire aandoeningen in de 
voorgeschiedenis, met als doel eventu-
ele hartritmestoornissen op te sporen. 

 • Uitvoering: de patiënt zit met gestrekte 
benen op de onderzoeksbank met het 
hoofd in lichte extensie (15 graden) en 
gedraaid naar de aangedane zijde (45 
graden).27 Houd het hoofd van de pa-
tiënt aan weerszijden vast en volg de 
patiënt terwijl deze snel achterwaarts 
in liggende positie komt. Het hoofd 
komt hierbij voorbij het hoofdeinde 
van de bank en blijft gedraaid; de ogen 
zijn geopend. Bij een positieve test er-
vaart de patiënt draaiduizeligheid die 
binnen een minuut uitdooft en treedt 
er vaak nystagmus op. Een positieve 
kiepproef (klachten en nystagmus) 
bevestigt de diagnose BPPD. Ook een 
kiepproef waarbij duizeligheidsklach-
ten ontstaan zonder waargenomen 
nystagmus ondersteunt de diagnose 
BPPD. Heroverweeg de diagnose BPPD 
als er bij een kiepproef geen klachten 
optreden. De kiepproef kan desge-
wenst gevolgd worden door de Epley-
manoeuvre als behandeling (zie Richt-
lijnen Beleid).

 • Bij acuut ontstane, ten tijde van het onder-
zoek duidelijk constant aanwezige draai-
duizeligheidsklachten zonder be-
geleidende neurologische klachten 
of bevindingen, waarbij de huisarts 
twijfelt tussen een centrale en ves-
tibulaire oorzaak, kan een Head Im-
pulse Test (HIT) worden uitgevoerd.28 
Uitvoering: vraag de patiënt de ogen 
te fixeren, bijvoorbeeld op de neus 
van de arts. Beweeg het hoofd van de 
patiënt daarna naar links en plot-
seling terug naar het midden; her-
haal dit daarna voor de rechterzijde.  
De test is positief wanneer de ogen 
van de patiënt eerst meebewegen 
in de richting van de zijdelingse be-
weging en vervolgens compensatoir 
‘herfixeren’. Dit bevestigt een perifere 
oorzaak. Indien de patiënt de ogen 
wel kan fixeren, is de test negatief. Dit 
kan wijzen op een centrale oorzaak en 
leidt daarmee meestal tot overleg met 
een neuroloog en/of een (spoed)verwij-
zing.

 • Beoordeel het trommelvlies bij klachten 
van gehoorverlies, oorpijn of relevante 
kno-aandoeningen in de voorgeschie-
denis.
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de patiënt activiteiten weer op te pakken 
zodra de klachten het toelaten. Hiermee 
voorkomt de patiënt dat hij bewegingen 
die duizeligheid kunnen geven, gaat 
vermijden. 

Behandeling 
Bespreek de mogelijkheid om een Epley-
manoeuvre te verrichten (zie voor de 
uitvoering filmpje en protocol NHG-
website).34 Voer de manoeuvre zelf uit of 
laat dit door bijvoorbeeld een fysiothe-
rapeut doen. Bij meer dan de helft van 
de patiënten verminderen de klachten 
na toepassing van de Epley-manoeuvre. 
Minder dan een derde van de patiënten 
krijgt tijdens of direct na de manoeuvre 
last van misselijkheid of braken (draag 
eventueel beschermende kleding). De 
manoeuvre kan ook worden uitgevoerd 
als de herkende duizeligheid bij de 
kiepproef optreedt, maar er géén duide-
lijke nystagmus is waargenomen. 

Bij de meeste patiënten kan de Epley-
manoeuvre goed worden uitgevoerd, 
eventueel direct aansluitend op de kiep-
proef. Contra-indicatie is een ernstige 
bewegingsbeperking van de nek, bij-
voorbeeld door ernstige artrose, de ziek-
te van Bechterew of reumatoïde artritis. 
Herhaal de Epley-manoeuvre bij onvol-
doende resultaat maximaal een keer na 
ten minste een week of laat de patiënt 
de manoeuvre zelf uitvoeren (zie: ‘Ik heb 
last van BPPD’ op Thuisarts.nl).

Controle en verwijzing
Heroverweeg de diagnose als de klach-
ten na een maand niet zijn verminderd. 
Overweeg bij langer bestaande klachten 
of diagnostische onzekerheid verwij-
zing naar een kno-arts of neuroloog.

Neuritis vestibularis/labyrintitis
Voorlichting
De klachten nemen meestal na enkele 
dagen af. Nadien kunnen er langere tijd 
lichte klachten blijven bestaan. Er is 
geen behandeling waardoor de aandoe-
ning sneller overgaat. Indien nodig kan 
de patiënt medicatie tegen misselijk-
heid en braken gebruiken.

Behandeling
Overweeg bij ernstige misselijkheid en 

bijna-collaps of collaps optreedt, en 
bij begeleidende symptomen, zoals 
zweten, bleek-zien of polyurie na de 
aanval of bij inspanningsgebonden 
klachten. De kans op klinisch relevan-
te ritmestoornissen neemt toe bij ou-
deren (65-plussers), bij patiënten met 
ritmestoornissen of cardiovasculaire 
aandoeningen in de voorgeschiedenis 
of bij het gebruik van cardiovasculaire 
medicatie. Een positieve ritmeregis-
tratie bevestigt de diagnose.

 • Overmatig alcoholgebruik: zie NHG-Stan-
daard Problematisch alcoholgebruik.

Bewegingsonzekerheid
Bewegingsonzekerheid kan voorkomen 
bij één of meer van onderstaande aan-
doeningen:
 • Aandoeningen van het bewegingsapparaat: 
een gewrichtsaandoening, spierzwak-
te of verminderde mobiliteit.

 • Verminderde visus of andere oogheelkundige 
afwijking (zie NHG-Standaard Visus-
klachten).

 • Cognitieve achteruitgang/dementie (zie de 
NHG-Standaard Dementie).

 • Neurologische aandoeningen, zoals coördi-
natie of balansstoornissen bij de ziekte 
van Parkinson, of bij polyneuropathie.

Aspecifieke duizeligheid
Stel de diagnose ‘aspecifieke duizelig-
heid’ als er geen eenduidige verklaring 
voor de klachten is.

Richtlijnen beleid
Algemeen
De behandeling van duizeligheid be-
staat uit voorlichting en niet-medica-
menteuze adviezen, afhankelijk van de 
diagnose.33 Wees alert op beperkingen in 
het dagelijks functioneren, angst, som-
berheid, sociaal isolement en vallen als 
gevolg van de klachten.

BPPD 
Voorlichting
Leg uit dat hierbij kortdurende duize-
ligheid ontstaat na verandering van 
houding of draaiing van het hoofd, 
vermoedelijk door ‘gruis’ (debris) in het 
evenwichtsorgaan.11 Meestal verdwij-
nen de duizeligheidsaanvallen spon-
taan in de loop van een maand. Adviseer 

vastgesteld laag- tot middenfrequen-
tie perceptief gehoorverlies van ten 
minste 30 dB.13 

 • Vestibulaire migraine: meerdere aanval-
len van duizeligheid, een voorgeschie-
denis van migraine en migraineken-
merken bij meer dan de helft van de 
duizeligheidsaanvallen.14 De draaidui-
zeligheid gaat niet altijd gepaard met 
de bekende migrainehoofdpijn (zie 
NHG-Standaard Hoofdpijn).

Licht gevoel in het hoofd
 • Psychische oorzaak: bij aanwijzingen voor 
spanningsklachten, angst, depres-
sieve of andere psychische klachten: 
zie de betreffende NHG-Standaarden 
Angst en Depressie voor verdere diag-
nostiek en beleid.

 • Vasovagale klachten: meestal situatiege-
bonden licht gevoel in het hoofd dat 
gepaard gaat met zweten, misselijk-
heid en braken, soms oorsuizen of 
verminderde visus; veelal treedt een 
collaps op. 

 • Orthostatische klachten: licht gevoel in 
het hoofd na opstaan vanuit liggen-
de of zittende houding. Een vastge-
stelde bloeddrukdaling (systolisch ≥ 
20 mmHg of diastolisch ≥ 10 mmHg) 
binnen drie minuten bevestigt de di-
agnose, maar de klachten kunnen ook 
zonder geobjectiveerde bloeddrukda-
ling bestaan. Als geen bloeddrukda-
ling wordt vastgesteld, sluit dit het be-
staan van orthostatische hypotensie 
niet uit.

 • Vermoedelijke bijwerking van medicatie, zo-
als antipsychotica, antidepressiva, 
benzodiazepines en andere hypnotica, 
antihypertensiva (inclusief bètablok-
kers), anti-aritmica, digoxine, nitraten 
opioïden, bètablokker oogdruppels, 
anticholinergica, antihistaminica en 
middelen bij diabetes.19 Dit vermoe-
den onstaat vooral als de klachten kort 
na het instellen op medicatie zijn ont-
staan. Met name bij oudere patiënten 
kunnen de klachten ook optreden bij 
langer bestaand medicatiegebruik.

 • Cardiovasculaire oorzaak: bij aanvalsge-
wijze klachten die samengaan met 
hartkloppingen of een snelle of trage 
hartslag. Het vermoeden neemt toe 
naarmate de klachten heviger zijn, er 
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 • Overweeg patiënten met veel klachten 
door een verminderd evenwichtsge-
voel te verwijzen naar een fysiothe-
rapeut die getraind is in vestibulaire 
revalidatie.40

Vestibulaire migraine
Voorlichting
De duizeligheidsaanvallen houden ver-
band met de migraine. De aanvallen 
gaan niet altijd gepaard met de typische 
migrainehoofdpijn. Het beloop op de 
lange termijn is niet goed bekend.

Behandeling
 • De behandeling is gebaseerd op de be-
handeling van migraine en bestaat uit 
behandeling van de migrainehoofd-
pijn en misselijkheid (zie NHG-Stan-
daard Hoofdpijn).14

 • Behandel misselijkheid en braken 
symptomatisch met een anti-emeti-
cum (zie Neuritis vestibularis).

Controle en verwijzing
Adviseer de patiënt contact op te nemen 
bij onvoldoende effect van de medicatie 
of toename van de aanvalsfrequentie 
(zie NHG-Standaard Hoofdpijn). Over-
weeg verwijzing naar een neuroloog bij 
diagnostische onzekerheid of ernstige 
aanhoudende klachten.

Psychische oorzaak
Voorlichting
Bespreek met de patiënt dat de psychi-
sche spanningsklachten als oorzaak 
van de duizeligheid op de voorgrond 
staan. Bespreek in hoeverre de klachten 
met angst, spanning, depressie, stress of 
sociale factoren te maken hebben en ga 
na of de patiënt dit verband ziet. 

Behandeling
Bij ernstige, langdurige of invaliderende 
klachten waarbij voorlichting onvol-
doende effect heeft of bij aanwijzingen 
voor angst, depressieve of andere psy-
chische klachten: zie de NHG-Standaar-
den Angst en Depressie. 

Controle
Laat de patiënt na een tot twee weken 
terugkomen om te beoordelen of de 
klachten verminderen. Vraag de patiënt 

dit tweezijdig. Het beloop is wisselend; 
sommige patiënten hebben sporadisch 
een aanval, andere een keer per week 
tot een keer per maand. De frequentie 
neemt in de loop van de jaren af. De ge-
hoorvermindering betreft vooral de lage 
tonen en is aanvankelijk reversibel. Na 
meerdere aanvallen is het gehoorverlies 
meestal blijvend en dikwijls progressief. 
Medicatie kan de frequentie van de aan-
vallen niet verminderen en het gehoor-
verlies niet beperken. Wel kan medicatie 
misselijkheid en braken verminderen.13

Behandeling
Geneesmiddelen voor aanvalspreventie 
of behandeling van de ziekte van Méni-
ère zijn niet effectief en worden niet ge-
adviseerd.37, 38 Bij misselijkheid en braken 
kan een anti-emeticum worden voorge-
schreven (zie Neuritis vestibularis).

Controle
Adviseer de patiënt contact op te ne-
men als de klachten regelmatig terug-
komen en de klachten het functioneren 
toenemend negatief beïnvloeden of als 
het klachtenpatroon anders is dan de 
patiënt gewend is. Heroverweeg in dat 
geval de diagnose. Wees alert op de psy-
chische gevolgen van de aandoening en 
schakel zo nodig een poh-ggz in voor 
begeleiding.

Verwijzing
 • Overweeg verwijzing naar een kno-
arts indien het gehoorverlies acuut is 
begonnen of snel progressief is, en bij 
bijkomende klachten, zoals onvast-
heid ter been, hoofdpijn of een per-
sisterende tinnitus. Een kno-arts kan 
andere oorzaken, zoals een brughoek-
tumor, uitsluiten.39

 • Bespreek bij gehoorverlies of diag-
nostische twijfel de mogelijkheid van 
verwijzing naar een kno-arts of audio-
logisch centrum (zie NHG-Standaard 
Slechthorendheid). 

 • Verwijs bij ernstige klachten naar 
een kno-arts ter bevestiging van de 
diagnose en om de mogelijkheid van 
intratympanale dexamethason, gen-
tamicinebehandeling of chirurgische 
interventie (n. vestibularis transsectie 
of labyrintdestructie) te bespreken.

braken anti-emetica (metoclopramide of dom-
peridon) kortdurend voor te schrijven in 
verband met de kans op neurologische 
en andere bijwerkingen. 
 • Metoclopramide 10 mg maximaal 3 dd 
1 tablet of zetpil; minimaal zes uur tus-
sen twee doses; behandel maximaal 
vijf dagen. Bij eGFR < 50 ml/min: geef 
domperidon of maximaal 3 dd 5 mg 
metoclopramide. Contra-indicaties: 
levodopa en andere dopamine-agonis-
ten, ziekte van Parkinson, epilepsie. 
Interactie: SSRI-gebruik, gebruik van 
dopamine-agonisten. Bijwerkingen: 
extrapiramidale stoornissen (vaak).

 • Domperidon 10 mg maximaal 3 dd 1 
tablet; behandel maximaal vijf dagen. 
Contra-indicaties: bestaande verleng-
de QT-tijd, hartritmestoornissen en 
leverfunctiestoornissen, bestaande 
elektrolytenstoornissen (hyperkalië-
mie, hypomagnesiëmie). Interactie: 
gebruik van middelen die verlenging 
van QT-tijd kunnen geven. Bijwerkin-
gen: hartritmestoornissen (zelden), 
extrapiramidale verschijnselen (soms). 

 –Behandeling met antivertigomedicatie 
(zoals bètahistine, flunarizine of cinnarizine) 
wordt niet aanbevolen, omdat de ef-
fectiviteit van deze middelen bij dui-
zeligheid niet is aangetoond.35

 –Behandeling met corticosteroïden 
wordt niet geadviseerd, omdat de 
effectiviteit onvoldoende is aange-
toond.36

Controle en verwijzing
Herhaal het neurologisch onderzoek na 
twee tot vier dagen als de klachten niet 
zijn afgenomen om andere oorzaken 
van de draaiduizeligheid uit te sluiten. 
Overweeg verwijzing naar een neuro-
loog bij diagnostische onzekerheid of 
ernstige, aanhoudende klachten. Over-
weeg patiënten met veel klachten door 
een blijvend verminderd evenwichts-
gevoel te verwijzen naar een fysiothe-
rapeut die getraind is in vestibulaire 
revalidatie.40

Ziekte van Ménière
Voorlichting
De duizeligheid komt in aanvallen en 
is zeer hinderlijk. Meestal is er sprake 
van eenzijdig gehoorverlies, soms is 
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eerder terug te komen als de klachten 
verergeren. Bied bij frequente of toene-
mende klachten of problemen op werk 
of school als gevolg van de klachten be-
geleiding door een poh-ggz aan. 

Vasovagale klachten
Voorlichting
Door lang staan of door emoties, zoals 
schrikken, kan het lichaam reageren 
met een verwijding van de bloedvaten 
en een tragere hartslag. Hierdoor ont-
staat in deze situaties het gevoel flauw 
te vallen (licht in het hoofd, gevolgd 
door zwart voor de ogen). Door tijdig te 
gaan zitten of liggen, kan dit voorkomen 
worden. Vermijd lang staan, benauwde 
ruimtes, voorkom vermoeidheid, eet 
regelmatig en drink voldoende (zie ook 
‘Flauwvallen’ op Thuisarts.nl). 

Behandeling
Er is geen specifieke behandeling be-
schikbaar voor vasovagale klachten. Zie 
de NHG-Standaard Angst als er tevens 
sprake is van een specifieke of sociale 
fobie.

Orthostatische klachten
Voorlichting
De klachten ontstaan door een tijdelijk 
verlaagde bloeddruk die wordt veroor-
zaakt door (snel) opstaan. Het lichaam 
heeft even tijd nodig om de drukver-
andering goed op te vangen. Bij het ou-
der worden kost dat wat meer tijd. De 
klachten kunnen in wisselende mate 
optreden en ook zonder vastgestelde 
bloeddrukdaling aanwezig zijn. 

Behandeling
Het doel van de behandeling is klachten 
te voorkomen en de kans op vallen te 
verminderen.

Bespreek met de patiënt dat op de 
volgende manier klachten kunnen wor-
den voorkomen of tegengegaan: minder 
plotseling opstaan (bijvoorbeeld vanuit 
een liggende houding eerst even gaan 
zitten, dan pas gaan staan), een hou-
dingsverandering of bewegen. Hou-
dingen waarmee dit effect bereikt kan 
worden, zijn: staan met gekruiste be-
nen, met het hoofd vooroverbuigen en 
hurken of knielen. Spieractiviteiten die 

de klachten tegengaan: afwisselend op 
de tenen en plat op de voet gaan staan 
en passen op de plaats maken.41

Verandering van medicatie kan 
voor een vermindering van de klachten 
zorgen. Mogelijk geven thiazidediure-
tica meer orthostatische hypotensie. 
ACE-remmers geven mogelijk minder 
snel orthostatische hypotensie (zie 
NHG-Standaard CVRM).42,29 Ook een 
aanpassing van de dosis en/of een be-
tere spreiding over de dag verminderen 
soms de klachten.

Anders dan weleens gedacht wordt, 
verminderen de klachten vaak juist 
door de bloeddruk beter in te stellen. Bij 
een geobjectiveerde orthostatische hy-
potensie is de optimale instelling van 
de bloeddruk in rust 120 tot 140 mmHg. 
Geadviseerd wordt een ondergrens van 
120 mmHg aan te houden als streef-
waarde, omdat een systolische bloed-
druk < 120 mmHg is geassocieerd met 
een hogere prevalentie van orthostati-
sche hypotensie (zie ook: Bijwerking van 
medicatie). De streefwaarde bij 80-plus-
sers is 150-160 mmHg, en ‘start low go 
slow’ (zie NHG-Standaard CVRM voor 
actuele streefwaardes).

Controle 
Controleer na een medicatieaanpassing 
na twee tot vier weken of de klachten 
zijn afgenomen. Pas op geleide van de 
klachten en de systolische bloeddruk de 
medicatie eventueel opnieuw aan.

Bijwerking van medicatie
Voorlichting
De klachten zijn mogelijk het gevolg van 
geneesmiddelengebruik. Medicatieaan-
passing zorgt in sommige gevallen voor 
een vermindering van de klachten.

Behandeling
Ga na of de medicatie die de duizelig-
heid mogelijk veroorzaakt (nog) nodig 
is. Duizeligheid als bijwerking kan aan-
nemelijk worden gemaakt door het ge-
bruik van het geneesmiddel tijdelijk te 
stoppen en te bekijken of de duizelig-
heid hiermee verdwijnt of minder wordt. 
Herintroduceer het geneesmiddel ver-
volgens om na te gaan of de duizelig-
heid terugkeert. Overweeg, als er een 

(sterk) vermoeden is dat de duizeligheid 
een bijwerking is van het geneesmid-
del, de dosis te verlagen of over te gaan 
naar een ander middel. Doe dit zo nodig 
na overleg met andere behandelaars. In 
de praktijk zal een medicatieaanpassing 
niet altijd eenvoudig zijn; overweeg sa-
men met de patiënt wat de voor- en na-
delen zijn van het geneesmiddel. 

Bij patiënten die chronisch vijf of 
meer geneesmiddelen gebruiken, wordt 
een gestructureerde medicatiebeoorde-
ling geadviseerd. Zie Multidisciplinaire 
richtlijn Polyfarmacie bij ouderen.

Controle en verwijzing
Controleer na een medicatieaanpassing 
na twee tot vier weken of de klachten 
zijn afgenomen en of de klachten waar-
voor de medicatie was voorgeschreven, 
zijn toegenomen.

Cardiovasculaire oorzaak
Voorlichting
Bij een reeds bestaande cardiale aan-
doening kunnen de duizeligheids-
klachten hierdoor worden veroorzaakt 
(hartklepgebrek, ritmestoornis of ver-
minderde pompfunctie van het hart). Ga 
na of de klachten dusdanig ernstig zijn 
dat de patiënt hiervoor (aanvullende) 
behandeling wenst. 

Behandeling
Indien de klachten worden verklaard 
door een reeds bestaande aandoening, 
kan in overleg met de behandelend spe-
cialist worden nagegaan of aanpassing 
van de behandeling nodig is. Betrek 
hierbij de wens van de patiënt, de alge-
hele conditie en (cardiale) comorbiditeit. 

Verwijzing
Verwijs patiënten bij wie een (nieuwe) 
cardiale aandoening (nieuwe souffle, in-
spanningsgebonden klachten) wordt ver-
moed en bij wie met diagnostiek of door 
behandeling van een cardioloog verbe-
tering valt te verwachten (aortastenose, 
ernstige ritmestoornissen, hartfalen). 

Bewegingsonzekerheid
Voorlichting
De klachten zijn het gevolg van meerde-
re factoren die de mobiliteit bepalen en 
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betrekking kunnen hebben op de visus 
en conditie van het bewegingsapparaat. 
Geef algemene leefstijladviezen over be-
weging (zie NHG-Modules Leefstijl).

Behandeling
Behandel de onderliggende oorzaak van 
de bewegingsonzekerheid. Adviseer zo 
nodig loophulpmiddelen. Bij sommige 
oudere patiënten met bewegingsonze-
kerheid is het zinvol om systematisch 
bijdragende factoren na te gaan (zie 
Aspecifieke duizeligheid). 

Controle en verwijzing
 • Verwijs bij aanwijzingen voor een ver-
minderde visus naar een optometrist/
opticien of een oogarts.

 • Behandel bij aanwijzingen voor een 
neurologische of orthopedische aan-
doening volgens de betreffende stan-
daard (NHG-Standaarden Ziekte van 
Parkinson, Niet-traumatische knie-
klachten) of overweeg verwijzing naar 
een neuroloog of orthopedisch chi-
rurg. 

 • Zie bij (vermoeden van) cognitieve ach-
teruitgang/dementie de NHG-Stan-
daard Dementie.

 • Overweeg bij bewegingsproblemen een 
verwijzing naar een fysiotherapeut 
voor balans- en krachttraining (zie 
NHG-Standaard Fractuurpreventie). 

Aspecifieke duizeligheid
Aspecifieke duizeligheid komt vooral 
voor bij oudere patiënten. Een derde 
van de oudere patiënten heeft na een 
half jaar nog hinderlijke klachten.6 De 
kans op langdurig aanhouden van de 
klachten of een negatieve invloed op de 
kwaliteit van leven is verhoogd als de 
patiënt een belangrijke beperking als 
gevolg van de duizeligheid ervaart of als 
er tevens sprake is van psychiatrische of 
andere comorbiditeit.5,6 Overweeg om de 
verschillende factoren die mogelijk aan 
de klachten bijdragen systematisch na 
te gaan. Het doel hiervan is niet om een 
enkelvoudige oorzaak van de duizelig-
heidsklachten te vinden, maar om de rol 
van verschillende bijdragende factoren 
te reduceren en de ervaren beperkingen 
door de duizeligheid te verminderen.43

Voorlichting
Er is geen eenduidige verklaring voor 
de duizeligheid. Verder zoeken naar één 
onderliggende oorzaak is niet zinvol. 
Bij oudere patiënten bij wie de klachten 
multifactorieel bepaald lijken te zijn, is 
het zinvol een aantal verschillende fac-
toren die aan de klachten kunnen bij-
dragen na te gaan. 

Behandeling
 • Systematische benadering: ga na of er bij-
dragende factoren zijn. Probeer de 
klachten te verminderen door bijdra-
gende factoren te behandelen: (her) - 
evalueer of er bijwerkingen van medi-
catie kunnen zijn en stel het medica-
tieregime indien mogelijk bij (zie ook: 
Orthostatische klachten en Bijwerking van 
medicatie). Breid eventueel het lichame-
lijk onderzoek uit (zie Lichamelijk onder-
zoek). Ga na of er visusaandoeningen 
zijn en/of een eventuele bril moet wor-
den aangepast (zie NHG-Standaard Vi-
susklachten). Overweeg op grond van 
bijkomende klachten bloedonderzoek 
bij vermoeden van een onderliggende 
aandoening.31 Overweeg een (her)eva-
luatie van het houdings- en bewe-
gingsapparaat en verwijs eventueel 
naar een oefentherapeut. Ga (opnieuw) 
na of er sprake kan zijn van een neu-
rologische of cardiovasculaire aandoe-
ning.

 • Bij jongere patiënten met relatief kort 
bestaande klachten is de behandeling 
in eerste instantie expectatief.

Controle
 • Controleer na een maand of er nog veel 
hinder is. 

 • Heroverweeg de diagnose als de duize-
ligheidsklachten persisteren. Mogelijk 
spelen angst en vermijding een rol. 
Vraag bij aanhoudende duizeligheids-
klachten expliciet naar angstklachten. 

 • Als ondanks uitleg en geruststelling 
klachten blijven bestaan en de patiënt 
een hoge lijdensdruk ervaart en min-
der kan functioneren door de duize-
ligheidsklachten, is er mogelijk sprake 
van SOLK (zie de NHG-Standaard So-
matisch onvoldoende verklaarde li-
chamelijke klachten (SOLK)).

Verwijzing
Overweeg bij ouderen met progressieve 
duizeligheid met comorbiditeit of bij 
ernstige functionele beperkingen ver-
wijzing naar een specialist ouderenge-
neeskunde of klinisch geriater. 

Overige verwijsindicaties
Zie het verwijsbeleid bij de betreffende 
aandoeningen. Houd daarnaast de vol-
gende adviezen aan:
 • Overleg met een neuroloog of verwijs 
bij aanhoudende duizeligheidsklach-
ten bij het vermoeden van een beroer-
te, óók als recent CT-onderzoek geen 
afwijkingen liet zien.44

 • Verwijs naar een neuroloog of kno-arts 
indien de duizeligheid geen duidelijke 
oorzaak heeft, maar verder onderzoek 
wenselijk is vanwege de ernst of onge-
rustheid die deze oproept.45

 • Overweeg patiënten met veel klachten 
door een verminderd evenwichtsge-
voel te verwijzen naar een fysiothe-
rapeut die getraind is in vestibulaire 
revalidatie.40 

 • Wees alert op de psychische gevolgen 
van de aandoening en verwijs zo nodig 
naar poh-ggz, ggz of maatschappelijk 
werk voor praktische en emotionele 
begeleiding.

 • Adviseer de patiënt contact met de be-
drijfsarts op te nemen bij klachten met 
een blijvende invloed op het werk.

 • Overweeg bij ernstige, persisterende, 
invaliderende klachten of blijvende 
diagnostische onzekerheid verwijzing 
naar een multidisciplinair duizelig-
heidscentrum.45 ▪

Totstandkoming en 
methoden

Zie voor het document Totstandkoming 
en methoden de webversie van deze 
standaard op www.nhg.org.

Noten en literatuur
De noten en literatuur staan bij deze 
NHG-Standaard op www.henw.org.
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Noten
1 Domein van de standaard
Deze standaard richt zich op de diagnostiek en be-
leid van de meest voorkomende vormen van duize-
ligheid. De standaard beperkt zich tot de ingangs-
klacht ‘duizeligheid’ en daaraan gerelateerde 
klachten, zoals licht gevoel in het hoofd en bewe-
gingsonzekerheid. Valpreventie en de behande-
ling van syncope vallen hierbuiten. Er is een aan-
tal ziektebeelden, zoals multipele sclerose, waarbij 
duizeligheid in het beloop van de aandoening op-
treedt. In deze standaard wordt echter alleen dui-
zeligheid als hoofdklacht besproken. Een aantal 
ziekte-entiteiten die in de tweede en derde lijn 
worden gebruikt, zoals ‘visual vertigo’, ‘recurrent 
vestibulopathy’ en ‘presbyvertigo’ of ‘bilaterale 
vestibulopathie’ zijn voor gebruik in de huisart-
senpraktijk onvoldoende beschreven of gedefini-
eerd.

2 Zeldzame of ernstige oorzaken van duizelig-
heid die buiten het domein van de standaard 
vallen 
•	 Ziekte van Parkinson (zie NHG-Standaard Ziekte 

van Parkinson)
•	 Polyneuropathie 
•	 Bilaterale vestibulopathie 
•	 Pontocerebellaire aandoeningen
•	 Superior canal dehiscense syndroom
•	 Vestibulaire paroxysmie
•	 Cerebrale pathologie (witte stofafwijkingen)
•	 Tumoren en metastase
•	 Normal pressure hydrocephalus
•	 Cerebellaire stoornissen
•	 Cervicale myelopathie
•	 Herpes zoster oticus (syndroom van Ramsay 

Hunt)
•	 Neurosyfilis
•	 Perilymfatische fistel
•	 Brughoekproces (zie noot 39)

[KNO-vereniging 2015].

3 Vertebrobasilarisinsufficiëntie
Vertebrobasilarisinsufficiëntie was vroeger een 
regelmatig gebruikte diagnose. Het concept van 
vertebrobasilarisinsufficiëntie is omstreden, om-
dat een eenduidige anatomische basis ontbreekt 
[Ausman 1985]. Recent onderzoek richt zich op ver-
tebrobasilaire circulatoire stoornissen met een 
duidelijk anatomisch substraat, zoals het steal 
syndroom, aneurysma en herseninfarct. De diag-
nose vertebrobasilarisinsufficiëntie is voor de 
huisarts niet bruikbaar.

4 Incidentie en prevalentie duizeligheid in de 
Nederlandse huisartsenpraktijk 
NIVEL Zorgregistraties (ICPC-codes) 
De genoemde gegevens zijn afkomstig van NIVEL 
Zorgregistraties 2015 [NIVEL 2015]. Deze zijn bere-
kend uit de gegevens van 372 huisartsenpraktij-
ken met bijna 1,5 miljoen ingeschreven patiënten. 
De selectie van huisartsenpraktijken is gebaseerd 
op de kwaliteit van registratie van ICPC-codes en 
wordt representatief geacht voor de Nederlandse 
bevolking. 

De totale incidentie van vertigo/duizeligheid 
(ICPC-code N17) was 16,6 per 1000 patiëntjaren; 
voor mannen was dit 11,2 en voor vrouwen 22,0 [NI-
VEL 2015]. De prevalentie was 15,2 per 1000 patiënt-
jaren; voor mannen 10,2 en voor vrouwen 20,0. De 
incidentie neemt toe van 12,1 bij 25 tot 44 jaar naar 
75,6 bij ouder dan 85 jaar. Boven de 85 jaar is de in-
cidentie bij mannen 64,9 en bij vrouwen 80,9 per 
1000 patiëntjaren. Een verklaring voor het ver-
minderen van het man-vrouwverschil is waar-
schijnlijk dat het relatieve aandeel van vestibulai-
re aandoeningen af- en het relatieve aandeel van 
cardiovasculaire aandoeningen toeneemt [Maar-
singh 2010a].

Er zijn geen gegevens beschikbaar over de subco-
des N17.01 (draaiduizeligheid) en N17.02 (licht in 
het hoofd).

De totale incidentie van vertigosyndroom/laby-
rintitis (ICPC-code H82) was 8,1 per 1000 patiëntja-

ren; voor mannen was dit 5,6 en voor vrouwen 10,6. 
De incidentie was 8,1 per 1000 patiëntjaren; voor 
mannen 5,6 en voor vrouwen 10,5. De incidentie 
loopt geleidelijk op van 5,8 bij 25 tot 44 tot 24,7 bij 85 
jaar en ouder. Er zijn geen gegevens beschikbaar 
over de subcodes voor het syndroom van Ménière 
(H82.01), labyrintitis/vestibulitis (H82.02) en BPPD 
(H82.03).

De totale incidentie van orthostatische hypo-
tensie (ICPC-code K88) in was 1,9 per 1000 patiënt-
jaren; voor mannen was dit 1,6 en voor vrouwen 
2,3. De prevalentie was 3,2 per 1000 patiëntjaren; 
voor mannen 2,7 en voor vrouwen 3,8. Bij 25 tot 44 
jaar is de totale incidentie 1,2, bij 45 tot 64 jaar 1,3 
en bij 85 jaar en ouder 12,5. 

Prevalentie duizeligheid bij ouderen (HIS-patiëntendos-
siers)

In een retrospectieve HIS data-analyse in 46 
huisartsenpraktijken werden gegevens over pa-
tiënten ouder dan 65 jaar met duizeligheidsklach-
ten verzameld [Stam 2016]. Patiënten werden ge-
identificeerd aan de hand van ICPC-codes N17, H82 
en door in de vrije tekst te zoeken. Het percentage 
patiënten dat de huisarts vanwege duizeligheid in 
het jaar 2013 consulteerde, was 11,8%. Er konden 
meerdere aandoeningen tegelijkertijd aanwezig 
zijn. In 32% van de gevallen werd de diagnose aspe-
cifieke duizeligheid gesteld. Bij 18% van de patiën-
ten werd een cardiovasculaire diagnose bij de dui-
zeligheid gedocumenteerd. Bij 10,5% werd een 
perifere vestibulaire aandoening (niet gespecifi-
ceerd) gedocumenteerd; bij 23,5% een andere aan-
doening. Een opvallende bevinding is dat 19% van 
de patiënten verwezen werd naar een medisch 
specialist, 2,3% naar een fysiotherapeut en 0,6% 
naar een psychotherapeut.

5 Impact van duizeligheid
De klacht duizeligheid kan leiden tot beperkingen 
in het dagelijks functioneren. Duizeligheid is on-
der meer geassocieerd met depressie, sociaal isole-
ment en vallen [Tinetti 2000]. 

In Nederlands onderzoek bij 417 ouderen in 24 
huisartsenpraktijken werd de impact op het dage-
lijks leven van duizeligheid als nieuwe klacht met 
de Dizziness Handicap Inventory nagegaan [Dros 
2011]. Bij 60% van de ouderen was de impact signi-
ficant. Factoren die geassocieerd waren met een 
grotere impact waren: dagelijks optreden van dui-
zeligheidsklachten (OR 3,3; 95%-BI 2,0 tot 5,4), dui-
zeligheid die langer dan een half jaar bestaat (OR 
2,8; 95%-BI 1,7 tot 4,7), klachtduur van minder dan 
een minuut (OR 2,4; 95%-BI 1,5 tot 3,9), gebruik van 
sedativa (OR 2,3; 95%-BI 1,3 tot 3,8), de aanwezigheid 
van een angst- of stemmingsstoornis (OR 4,4; 95% 
BI 2,2 tot 8,8) en verminderde functionele mobili-
teit (OR 2,6; 95%-BI 1,7 tot 4,2). 

6 Prognose van duizeligheid bij ouderen na zes 
maanden 
In een vervolgonderzoek van het DIEP-onderzoek 
(zie noot 10, 19 en 21) werd nagegaan welke facto-
ren waren geassocieerd met blijvende beperking 
na zes maanden als gevolg van de duizeligheid. 
Hiervan was bij 130 (34%) van de ouderen nog 
steeds sprake [Dros 2012]. De sterkste voorspeller 
van een blijvende beperking was de score op de 
Dizziness Handicap Inventory, een vragenlijst 
naar de door de patiënt ervaren beperking als ge-
volg van de duizeligheid. Deze vragenlijst is in de 
huisartsenpraktijk niet goed bruikbaar en werd 
daarom uit de analyse gelaten. Geassocieerd met 
blijvende beperking waren: duizeligheid die lan-
ger dan een half jaar bestaat (OR 2,83; 95%-BI 1,57 
tot 5,10), stilstaan als uitlokkende factor (OR 2,09; 
95%-BI 1,20 tot 3,65), moeite met lopen of (bijna) val-
len als begeleidende klacht (OR 2,30; 95%-BI 1,38 tot 
3,84), polyfarmacie (> vijf geneesmiddelen) (OR 
2,53; 95%-BI 1,51 tot 4,23), afwezigheid van diabetes 
mellitus (OR 2,64; 95%-BI 1,38 tot 5,07), de aanwe-
zigheid van een angst- of stemmingsstoornis (OR 
2,69; 95%-BI 1,49 tot 4,84), verminderde functionele 
mobiliteit (gemeten met de Timed Up and Go Test 
(OR 2,28; 95%-BI 1,39 tot 3,75). De AUC was 0,80 (95%-
BI 0,75 tot 0,84). Bij de aanwezigheid van vier van 

deze factoren was de kans op blijvende beperking 
bij zes maanden 49%, bij de aanwezigheid van alle 
zeven factoren 93%. Dit model is niet gevalideerd in 
een andere populatie. Ook uit ander onderzoek 
bleek dat bij ouderen duizeligheid een belangrijke 
risicofactor is voor vallen, fracturen en opname in 
een ziekenhuis of verpleeghuis [Agrawal 2009, 
Ekwall 2009, Stevens 2008]. 

Aanbeveling: op grond van bovenstaand bewijs en 
op rationele gronden is de werkgroep van mening 
dat de kans op langdurig aanhouden van de klach-
ten of een negatieve invloed op de kwaliteit van 
leven verhoogd is als de patiënt reeds een belang-
rijke beperking als gevolg van duizeligheid ervaart 
of als er tevens sprake is van psychiatrische of an-
dere comorbiditeit. Bij deze patiënten kan de huis-
arts overwegen om systematisch de verschillende 
factoren die mogelijk aan de klachten bijdragen na 
te gaan (zie noot 43).

7 Indeling type duizeligheid
De aard van de duizeligheidsklachten wordt sinds 
1972 onderscheiden in draaiduizeligheid (vertigo), 
een licht gevoel in het hoofd of het gevoel bijna 
flauw te vallen (presyncope), bewegingsonzeker-
heid (desequilibrium) of een andere oorzaak 
[Drachman 1972]. Deze algemeen gehanteerde in-
deling geeft richting aan de differentiaaldiagnos-
tische overwegingen en daarmee aan anamnese, 
lichamelijk en eventueel aanvullend onderzoek, 
maar heeft ook enkele bezwaren. Het is niet altijd 
mogelijk om onderscheid tussen de verschillende 
vormen van duizeligheid te maken. Veel patiënten 
kunnen de aard van hun klachten niet in een van 
de categorieën plaatsen, of hebben twee of drie 
subtypes van duizeligheid [Maarsingh 2010b,  
Tinetti 2000]. Patiënten gebruiken de term duize-
ligheid soms bij andere klachten, bijvoorbeeld bij 
sensaties in het hoofd, wazig zien of bij bepaalde 
psychische klachten. 

Er is weinig onderzoek beschikbaar naar de 
vraag of een onderverdeling in subtype bij acute 
duizeligheidsklachten bruikbaar is om de kans op 
een beroerte vast te stellen (zie noot 23). Er zijn ook 
andere indelingen voorgesteld, onder meer op 
grond van de aanwezigheid van uitlokkende facto-
ren, een geleidelijk of acuut ontstaan van de klach-
ten, klachtduur en een chronisch of recidiverend 
beloop [Edlow 2013, Newman-Toker 2015].

8 Anatomie vestibulair apparaat
Het vestibulaire apparaat bestaat uit een perifeer 
deel, het labyrint, en een centraal circuit, met on-
der andere de vestibulaire kernen in de hersen-
stam, delen van het cerebellum en bepaalde corti-
cale gebieden. Aandoeningen van het vestibulaire 
apparaat zijn meestal perifeer; een enkele keer 
zijn ze centraal. Het idee dat een vestibulaire func-
tiestoornis uitsluitend draaiduizeligheid kan ge-
ven, is verlaten. Andere mogelijke klachten door 
vestibulaire afwijkingen, zoals een verminderd 
vermogen tot ruimtelijke oriëntatie of een ver-
minderde beeldstabilisatie tijdens bewegingen 
van het hoofd, worden in deze standaard niet be-
sproken.

Het onderscheid tussen een perifere en een cen-
trale oorzaak heeft vooral bij draaiduizeligheids-
klachten diagnostische betekenis. Perifere oorza-
ken duiden meestal op een afwijking in het 
labyrint en hebben in de regel een gunstige prog-
nose. Verwijzing is veelal niet noodzakelijk. Een 
centrale oorzaak bevindt zich in de hersenstam of 
hoger, bijvoorbeeld door een vasculaire oorzaak, 
een degeneratieve aandoening of een tumor. Met 
uitzondering van vestibulaire migraine hebben 
centrale oorzaken in de regel een ongunstige 
prognose en meestal is verdere evaluatie in de 
tweede lijn nodig. 

9 Veelvoorkomende oorzaken van duizeligheid 
in de eerste lijn
Er is beperkt onderzoek uitgevoerd in de eerste lijn 
naar oorzaken van duizeligheid bij volwassenen. 
De meest voorkomende oorzaak is een vestibulaire 
aandoening (22 tot 38%), en dan vooral neuritis ves-
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and Neurotology (EAONO), de Equilibrium Com-
mittee of the American Academy of Otolaryngolo-
gy-Head and Neck Surgery (AAO-HNS) en de Ko-
rean Balance Society de volgende criteria opgesteld 
voor het stellen van de diagnose ziekte van Méni-
ère [Lopez-Escamez 2015]:
a. Minstens twee spontane episoden van draaidui-

zeligheid van minimaal twintig minuten en 
maximaal twaalf uur.

b. Audiometrisch vastgesteld perceptief gehoor-
verlies in de laag- tot middenfrequentie.

c. Tinnitus of vol gevoel in het aangedane oor.
d. Geen aanwijzing voor een andere vestibulaire 

oorzaak.

Indien het tweede (b) criterium niet aanwezig is, is 
de diagnose niet zeker maar waarschijnlijk, evenals 
bij aanvallen langer dan 12 uur (maximaal 24 uur). 
Het afkappunt voor het gehoorverlies op het audio-
gram is tenminste 30 dB in de lage tot middenfre-
quentie (tot 2000Hz); bij tweezijdige Ménière 35 
dB. 

Conclusie: de ziekte van Ménière wordt vermoed 
bij aanvallen van draaiduizeligheid van minimaal 
20 minuten en maximaal 24 uur, tinnitus en/of 
een vol gevoel in het aangedane oor. 

14 Vestibulaire migraine
De combinatie van duizeligheid en migraine komt 
regelmatig voor. Of vestibulaire migraine daad-
werkelijk een aparte aandoening is, is een punt 
van discussie [Van Leeuwen 2014, Lempert 2009, 
Philips 2010]. De discussie gaat over de vraag of 
duizeligheid bij een patiënt met migraine moet 
worden toegeschreven aan toeval of aan een geza-
menlijk pathofysiologisch mechanisme. De patho-
fysiologie is onderwerp van discussie, evenals bij 
andere vormen van migraine. Migraine komt voor 
bij ongeveer 12% van de bevolking. Bij patiënten 
met migraine wordt een incidentie van duizelig-
heid van 25 tot 70% gerapporteerd, vaker dan in 
controlegroepen [Van Leeuwen 2014]. De prevalen-
tie van vestibulaire migraine wordt op grond van 
minder strenge criteria dan hieronder vermeld 
geschat op ongeveer 1% [Neuhauser 2006]. 

In 2001 en 2012 werden diagnostische criteria 
voor vestibulaire migraine opgesteld. Sindsdien 
wordt vestibulaire migraine als een diagnostische 
entiteit beschouwd.

De diagnostische criteria voor definitieve vestibu-
laire migraine zijn [Lempert 2012, Van Leeuwen 
2014]:
a. Minstens 5 periodes van vestibulaire sympto-

men, matig of ernstige intensiteit gedurende 
een periode van 5 minuten tot 72 uur.

b. Migraine in het heden of verleden met of zonder 
aura volgens de criteria van de International 
Classification of Headache Disorders (ICHD).

c. Één of meer migrainekenmerken tijdens op zijn 
minst 50% van de aanvallen 
–  hoofdpijn met minstens twee van de volgende 

kenmerken: eenzijdig, kloppend van aard, 
matig of ernstig van aard, toename bij routi-
nematige lichamelijke activiteiten;

–  fotofobie of fonofobie;
– visueel aura;
– gerelateerd aan menstruatie.

d. Geen verklaring door andere vestibulaire diag-
nose.

Als alleen criterium b of c aanwezig is (migraine in 
anamnese of migrainekenmerken tijdens aanval) 
is vestibulaire migraine waarschijnlijk.

Patiënten met vestibulaire migraine hebben 
aanvalsgewijze duizeligheid bij een voorgeschie-
denis van migraine (zie NHG-Standaard Hoofd-
pijn). Het gaat meestal om draaiduizeligheid die 
spontaan optreedt, door hoofdbewegingen, of op-
tische stimuli, zoals druk verkeer. De hoofdpijn bij 
migrainepatiënten kan zich voor, tijdens of na de 
duizeligheid voordoen. De duur van de duizelig-
heid varieert van minuten tot dagen, vaak gaat het 
om enkele uren. Lichamelijk onderzoek tussen de 
aanvallen levert geen bijzonderheden op. Aanvul-
lend onderzoek is alleen geïndiceerd bij twijfel 

baranysociety.nl, Reykjavik, 2010) (zie noot 26).

12 Oorzaken en diagnose neuritis vestibularis
De diagnose neuritis vestibularis wordt gesteld op 
grond van de volgende criteria: heftige, invalide-
rende persisterende draaiduizeligheid, meestal 
met een acuut begin en afwezigheid van een ge-
hoorstoornis (zie noot 28) [Barraclough 2009]. De 
klachten gaan vaak gepaard met misselijkheid en 
braken. De klachten ontstaan meestal vrij plotse-
ling of in de loop van enkele uren. Indien er tevens 
klachten van het gehoor zijn, zoals gehoorverlies 
of tinnitus, wordt gesproken van labyrintitis. De 
huisarts stelt de diagnose labyrintitis als andere 
(zoals vasculaire) oorzaken van het gehoorverlies 
voldoende uitgesloten worden geacht (zie noot 23).

De duizeligheid duurt gewoonlijk drie tot zeven 
dagen en neemt dan geleidelijk af; volledig herstel 
heeft gemiddeld enkele weken nodig, al houdt tot 
20% van de patiënten langer klachten [Fishman 
2011]. 

Neuritis vestibularis wordt beschouwd als een 
neuropathie, vermoedelijk een immuungemedi-
eerde complicatie van een infectie. Er is een asso-
ciatie met infecties: circa 50% van de patiënten 
heeft in de periode voorafgaand aan of tijdens de 
draaiduizeligheid een infectieziekte. Meestal zijn 
dit infecties van de bovenste luchtwegen. De aan-
doening komt vaker voor tijdens virusepidemieën. 
Dit is in overeenstemming met histopathologi-
sche bevindingen. Er is nooit bewijs gevonden voor 
een directe infectie van de zenuw. Wel zijn er bij 
obductie aanwijzingen gevonden voor betrokken-
heid van HSV-1. 

13 Oorzaken en diagnose van de ziekte van Mé-
nière
De ziekte van Ménière werd aan het begin van de 
19e eeuw voor het eerst beschreven door Prosper 
Ménière, een Franse arts. De ziekte ontstaat ver-
moedelijk door zwelling van het membraneuze 
labyrinth (endolymfatische hydrops), als gevolg 
van te veel secretie van endolymfe, verminderde 
opname of beide [Harcourt 2014]. Ook wordt het 
vermengen van perilymfe en endolymfe beschre-
ven door een scheur van de membraan van Reiss-
ner, die de compartimenten scheidt. De acute 
zwelling zou leiden tot duizeligheidsklachten en 
gehoorverlies. De gerapporteerde prevalentie ver-
schilt sterk, maar in een Amerikaans onderzoek 
uit 2010 werd een prevalentie van 190 per 100.000 
patiënten gevonden. Dit zou corresponderen met 
ongeveer vier tot vijf patiënten per normpraktijk 
[Harcourt 2014]. Het NIVEL heeft geen gegevens 
over de ICPC-subcodes voor de ziekte van Ménière 
(H82.01).

De typische kenmerken van Ménière zijn recidi-
verende aanvallen van duizeligheid met gehoor-
verlies, oorsuizen en een gevoel dat het oor ‘vol’ zit. 
Hierbij kan misselijkheid, braken en een horizon-
tale nystagmus optreden. Meestal is de aandoe-
ning eenzijdig aanwezig; in 30% van de gevallen 
zijn beide zijden aangedaan. De aanval duurt 
twintig minuten tot enkele uren. De patiënt voelt 
zich ziek en is genoodzaakt te gaan liggen tot de 
aanval overgaat. De frequentie is ongeveer een tot 
vier aanvallen per maand [Kentala 1996]. Na de 
aanval kunnen nog enkele dagen klachten blijven 
bestaan. De gehoorvermindering betreft vooral de 
lage tonen en is aanvankelijk reversibel; na meer-
dere aanvallen is het gehoorverlies meestal blij-
vend en dikwijls progressief. Oorsuizen blijft bij 
ongeveer de helft van de patiënten bestaan. De 
voorkeursleeftijd is 40 tot 50 jaar. Bij de eerste aan-
vallen kunnen de verschillende symptomen geïso-
leerd aanwezig zijn. Bij een derde van de patiënten 
zijn initieel reeds alle symptomen aanwezig [Ken-
tala 1996]. Na vijf tot vijftien jaar dooft de ziekte uit 
en zijn er minder aanvallen. Vaak blijft er een 
chronische bewegingsonzekerheid, oorsuizen en 
gehoorverlies van ongeveer 50 dB in het aangeda-
ne oor [Harcourt 2014]. 

In 2015 hebben de Classification Committee of 
the Bárány Society, de Japan Society for Equilibri-
um Research, de European Academy of Otology 

tibularis en BPPD. Andere oorzaken zijn cardiovas-
culaire aandoeningen (7 tot 18%), neurologische 
aandoeningen (12 tot 15%) en psychiatrische aan-
doeningen (5 tot 11%) [Hanley 2002, Kroenke 1992, 
Madlon-Kay 1985, Sloane 1994].

10 Veelvoorkomende oorzaken van duizeligheid 
in de eerste lijn bij ouderen
De verdeling van mogelijke oorzaken van duizelig-
heid bij ouderen in de huisartsenpraktijk werd in 
kaart gebracht in een cross-sectioneel onderzoek 
bij 417 Nederlandse ouderen tussen de 65 en 95 jaar 
uit 24 praktijken die de huisarts bezochten in ver-
band met duizeligheid (DIEP-onderzoek) [Maar-
singh 2010b]. Deze ouderen ondergingen, geba-
seerd op de resultaten van een eerder uitgevoerde 
Delphi-procedure, 21 tests, bestaande uit uitge-
breid anamnestisch, lichamelijk en vragenlijston-
derzoek. Bij alle patiënten werden het Hb en nuch-
tere bloedglucose bepaald en op indicatie werd een 
ECG-onderzoek of hartritmeonderzoek met een 
event recorder uitgevoerd. Een onafhankelijk pa-
nel, bestaand uit een huisarts, een klinisch geria-
ter en een specialist ouderengeneeskunde, bepaal-
de van welk type duizeligheid sprake was en welke 
bijdragende oorzaken daaraan waren verbonden. 
Van de patiënten had 69% een licht gevoel in het 
hoofd, 41% draaiduizeligheid, 40% bewegingsonze-
kerheid en 2% een andere type duizeligheid. Bij 40% 
waren er twee of drie subtypes tegelijkertijd aan-
wezig. De meest voorkomende oorzaak van duize-
ligheid was volgens het panel een cardiovasculaire 
aandoening (57% van de patiënten), gevolgd door 
een aandoening van het evenwichtsorgaan (14%) en 
psychiatrische aandoeningen (10%). Een bijwerking 
van medicatie was slechts bij 2% van de patiënten 
de voornaamste oorzaak, maar droeg bij één op de 
vier patiënten bij aan de duizeligheid. Bij 62% van 
de patiënten waren er twee of meer bijdragende 
oorzaken van duizeligheid en bij 16% drie of meer.

11 Oorzaken en diagnose BPPD 
BPPD wordt veroorzaakt door canalolithiasis of 
cupulolithiasis: debris (waarschijnlijk gefragmen-
teerde otoconiën die het kanaal binnenkomen) 
blijft steken en veroorzaakt veranderingen in de 
massatraagheid in het kanaal of blijft vastzitten 
op de cupula. Dit zorgt voor nystagmus en vertigo 
bij standsveranderingen van het kanaal ten op-
zichte van de zwaartekracht [Parnes 1992, Parnes 
2003]. Het is nog onduidelijk wat de primaire oor-
zaak van het ontstaan van debris in de kanalen of 
het ontstaan van neerslag op de cupula is. Veelvul-
dig genoemde mogelijke oorzaken zijn: hoofdtrau-
ma (mechanische beschadiging van het statolie-
ten membraan), lange bedrust, storingen in het 
calciummetabolisme, labyrintitis of vasculaire 
problematiek [KNO-vereniging 2011].

De incidentie van BPPD bij de algemene popula-
tie wordt geschat op 0,6% per jaar. De klachten du-
ren gemiddeld twee weken. De lifetimeprevalentie 
is 2,4% [KNO-vereniging 2011, Neuhauser 2007]. In 
de meeste gevallen (60 tot 90%) is het posterior ka-
naal aangedaan (p-BPPD) [Kim 2014]. P-BPPD 
duurt veelal niet langer dan dertig seconden en 
zelden langer dan één minuut. 

De diagnose wordt gesteld bij aanwezigheid van 
typische klachten en eventueel een positieve kiep-
proef (zie noot 26). BPPD van het horizontale ka-
naal kan worden opgespoord met de head-roll test 
en mogelijk wordt de prevalentie onderschat. De 
kans op snelle genezing is groter dan bij het poste-
rior kanaal. BPPD van het anterior kanaal is zeer 
zeldzaam.

In 2011 is er een MDR BPPD verschenen [KNO-
vereniging 2011]. Het uitgangspunt van deze MDR 
vormde de Amerikaanse richtlijn van de Academy 
of Otolaryngology-Head and Neck surgery founda-
tion ‘Clinical practice guideline: Benign paroxys-
mal positional vertigo’ [Bhattacharyya 2008]. 
Daarnaast werd de Amerikaanse richtlijn van de 
Academy of neurology, gericht op de behandeling 
van BPPD, gebruikt ter aanvulling [Fife 2008], als-
mede de discussies en richtlijnen van de Standaar-
disatie commissie van de Barany Society (zie www.
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tieve karakter van de klacht en de vele gerelateerde 
klachten. 

In een overzichtsartikel in het Geneesmiddel-
bulletin werd nagegaan of er bewijs is voor draai-
duizeligheid als bijwerking van verschillende 
(groepen) geneesmiddelen [Gebu 2015]. De belang-
rijkste bevindingen, aangevuld met gegevens uit 
de kennisbank van de KNMP en Lareb, zijn [KNMP 
Geneesmiddel Informatie Centrum 2016]:

Aminoglycosiden: aminoglycosiden zijn ototoxisch, 
maar het effect op het vestibulaire systeem is min-
der duidelijk. Het GEBU maakt melding van een 
overzichtsartikel uit 2008 waarin negen meren-
deels kleine, oudere gerandomiseerde onderzoe-
ken van lage kwaliteit werden beschreven. In een 
ander onderzoek werd bij een van dertien patiën-
ten die met gentamicine werden behandeld een 
bilaterale vestibulaire afwijking vastgesteld. In 
een ander onderzoek werd bij een van de veertien 
patiënten die driemaal daags gentamicine kregen 
draaiduizeligheid en vestibulaire toxiciteit gevon-
den. Het GEBU vermeldt tevens een patiëntenserie 
van zestien patiënten met een trommelvliesdefect 
die duizeligheidsklachten kregen na behandeling 
met oordruppels met gentamicine en een cortico-
steroïd. De symptomen ontstonden gemiddeld na 
drie weken. Bij elektronystagmografie werd een 
vestibulaire functiestoornis gevonden.

Overige antibiotica: uit statusonderzoek bij 46 hiv-
patiënten die met azitromycine werden behandeld 
in verband met een mycobacterium avium infectie 
bleek bij acht patiënten reversibele ototoxiciteit. 
De patiënten gebruikten tevens antiretrovirale 
middelen. Een kwart van deze patiënten had na 
gemiddeld acht weken draaiduizeligheid, die ge-
middeld vijf weken na het staken verdween. Bij het 
Lareb zijn zowel over azitromycine, claritromycine 
als erytromycine enkele meldingen van draaidui-
zeligheid gedaan. 

Anti-epileptica: in een meta-analyse naar de bij-
werkingen van pregabaline werden 38 onderzoe-
ken met in totaal 11.918 patiënten geïncludeerd. In 
3 onderzoeken met in totaal 740 patiënten kwam 
bij zowel 300, 450 als 600 mg/dag vaker draaidui-
zeligheid voor dan bij placebo (resp. 20/370 vs. 3/370; 
14/267 vs. 5/272; 53/642 vs. 8/499 patiënten).  
In een meta-analyse naar Lacosamide werden 10 
gerandomiseerde onderzoeken met 3148 patiënten 
geïncludeerd. Draaiduizeligheid kwam vaker voor 
bij 400 mg dan bij placebo. Er werden geen abso-
lute aantallen gerapporteerd. 

Malariamiddelen: in een reizigerskliniek in Rot-
terdam kregen 394 mensen mefloquine en 493 
proguanil. Respectievelijk 14 en 3 mensen rappor-
teerden draaiduizeligheid als bijwerking. Bij Lareb 
is 17 keer draaiduizeligheid bij mefloquine gemeld.

Alfa-blokkers: in een bijwerkingendatabase van de 
FDA werden tussen 1997 en 2011 in totaal 249 mel-
dingen van draaiduizeligheid bij alfuzosine, 427 
bij doxazosine, 1305 bij tamsulosine en 636 bij tera-
sozine geregistreerd. Uit nadere analyse kon niet 
worden aangegeven bij welk middel de kans op 
bijwerkingen het grootst is.

Overige middelen: het GEBU vermeldt casuïstische 
mededelingen over amiodaron, cisplatine, morfi-
ne en pamidroninezuur.

De kennisbank van de KNMP (www.kennis-
bank.knmp.nl) en Lareb (www.lareb.nl) leverden 
de volgende geneesmiddelen die regelmatig dui-
zeligheid geven: > 10% : (zwakwerkende) opioïden 
(buprenorfine, hydromorfon, tramadol), RAS-rem-
mers (enalapril, candesartan), anti-epileptica (to-
piramaat, (ox)carbamazepine, gabapentine en pre-
gabaline), venlafaxine en scopolamine. 1-10%: 
opioïden (morfine, fentanyl, oxycodon), RAS-rem-
mers (andere dan enalapril en candesartan), alfa-
blokkers (alfuzosine, doxazosine), calciumantago-
nisten, lisdiuretica, nitraten, urologische 
spasmolytica (tolterodine, fesoterodine), dopami-
nerge medicatie (selegiline, ropinirol), SSRI’s, pro-
tonpompremmers, NSAID’s, fosfodiesteraserem-
mers, ulipristal, chinolonen, fosfomycine, 
mefloquine, triptanen, serotonineantagonisten 
(granisetron), fibraten, (levo)cetirizine, desmo-
pressine. 

verband gevonden tussen (een geobjectiveerde or-
thostatische) hypotensie en duizeligheidsklach-
ten [Benvenuto 2011, Heitterachi 2002]. In een 
groot cohortonderzoek in de Verenigde Staten (n = 
13.152) had 5% van de mensen (n = 674) orthostati-
sche hypotensie. Van de mensen mét orthostati-
sche hypotensie had 9% duizeligheidsklachten bij 
opstaan tegenover 12% in de groep zonder ortho-
statische hypotensie (p = 0,02), na correctie voor 
leeftijd, geslacht en etniciteit [Rose 2006].

In een retrospectief onderzoek naar 205 patiën-
ten met orthostatische hypotensie (vastgesteld 
met een kieptafel) hadden 88 patiënten (43%) typi-
sche klachten, zoals een licht gevoel in het hoofd, 
wazig zien, duizeligheid, algehele zwakte, moe-
heid, misselijkheid en nek- of buikklachten. Ne-
genenveertig patiënten (24%) hadden atypische 
klachten: lichte duizeligheid, pijn in arm of been, 
trillerigheid, sensibele klachten (warm of tinte-
lend gevoel), hoofdpijn of rugpijn. Zesentachtig 
patiënten (33%) hadden geen klachten [Arbogast 
2009]. Ook in andere onderzoeken werd geen dui-
delijk verband gevonden tussen duizeligheid en 
orthostatische hypotensie (onder andere [Masuo 
1996]). 

Conclusie: er is geen duidelijk verband tussen dui-
zeligheidsklachten en geobjectiveerde orthostati-
sche hypotensie.

17 Risico’s van orthostatische hypotensie 
In een cohort van zeventig oudere patiënten (ge-
middeld 77 jaar) uit een ouderengemeenschap in 
Australië werd bij tien patiënten orthostatische 
hypotensie door onderzoek met een kieptafel vast-
gesteld. Gedurende twaalf maanden follow-up 
vielen 36 patiënten; acht van hen hadden ortho-
statische hypotensie (22%) tegenover twee bij de 
patiënten die niet vielen (RR 1,71; 95%-BI 1,14 tot 
2,59) [Heitterachi 2002]. Orthostatische hypotensie 
is tevens geassocieerd met een grotere kans op car-
diovasculaire aandoeningen en overlijden [Benve-
nuto 2011, Cooke 2009]. In een cohort in de Ver-
enigde Staten van 15.792 patiënten van gemiddeld 
54 jaar, hadden 674 patiënten orthostatische hypo-
tensie (5,1%) vastgesteld met een gestandaardi-
seerde lig-staan bloeddrukmeting. Na dertien jaar 
follow-up bleek 13,1% van hen overleden tegenover 
4,2% in de groep zonder orthostatische hypotensie. 
De HR na correctie voor etniciteit, geslacht, en 
leeftijd was 2,4 (95%-BI 2,1 tot 2,8). Naar sterfteoor-
zaak uitgesplitst, bleek het risico om te overlijden 
aan een cardiovasculaire aandoening in de groep 
met orthostatische hypotensie groter, ook na cor-
rectie voor risicofactoren (HR 2,04; 95%-BI 1,57 tot 
2,66). Het risico op sterfte aan een maligniteit was 
na correctie voor andere risicofactoren niet signi-
ficant verhoogd (HR 1,14; 95%-BI 0,80 tot 1,62). Voor 
andere doodsoorzaken was de HR 2,12 (95%-BI 1,61 
tot 2,80) [Rose 2006].

In een Nederlands cross-sectioneel onderzoek 
had 28% van 352 patiënten met diabetes mellitus 
afkomstig uit 35 Nederlandse huisartsenpraktij-
ken orthostatische hypotensie tegenover 18% in de 
controlegroep (n = 211) zonder diabetes. Orthosta-
tische klachten bleken meer geassocieerd met een 
hoog valrisico dan gemeten orthostatische hypo-
tensie (OR 8,21; 95%-BI 4,17 tot 16,19) [Van Hateren 
2012].

Conclusie: orthostatische hypotensie is geassoci-
eerd met een verhoogd risico op vallen, cardiovas-
culaire aandoeningen en overlijden. Orthostati-
sche klachten zijn geassocieerd met een verhoogd 
valrisico.

18 Draaiduizeligheid door medicatie
Algemeen: duizeligheid of een daaraan verwante 
klacht wordt vaak als bijwerking genoemd in pro-
ductinformatie of bijsluiter. Bij ouderen worden 
duizeligheidsklachten in een kwart van de geval-
len in verband gebracht met medicatiegebruik (zie 
noot 10). In het bijwerkingengegevensbestand van 
Bijwerkingencentrum Lareb wordt bij de meeste 
geneesmiddelen duizeligheid als bijwerking ge-
noemd. Het is lastig om de ernst en de frequentie 
van duizeligheid te kwantificeren door het subjec-

over de diagnose. Het onderscheid met de ziekte 
van Ménière kan lastig zijn en de aandoeningen 
kunnen gelijktijdig voorkomen [Neff 2012]. Bij ves-
tibulaire migraine treedt geen progressief gehoor-
verlies op. Met het stellen van deze diagnose hoe-
ven er minder patiënten naar de tweede lijn te 
worden verwezen en kan aanvullend onderzoek 
worden beperkt.

Behandeling: er is weinig onderzoek naar de speci-
fieke behandeling van vestibulaire migraine be-
schikbaar. Op grond van een klein (n = 34) retro-
spectief patiëntendossieronderzoek werden 
aanwijzingen gevonden voor een zeer bescheiden 
profylactisch effect van topiramaat en nortryptil-
line. Ook een RCT naar de effectiviteit van zolmi-
triptan was te klein (n = 19) om conclusies aan te 
verbinden [Neuhauser 2003]. In een Cochrane-re-
view naar preventieve medicatie voor vestibulaire 
migraine werden geen RCT’s van voldoende kwali-
teit gevonden om conclusies te kunnen formule-
ren [Maldonado Fernandez 2015]. Op grond van een 
overeenkomstig pathofysiologisch mechanisme 
en bij gebrek aan evidence specifiek gericht op de 
behandeling van vestibulaire migraine, wordt ge-
adviseerd de behandeling te baseren op de behan-
deling van migraine (zie NHG-Standaard Hoofd-
pijn).

Overwegingen: op grond van (beperkt) bewijs en 
internationale consensus wordt vestibulaire mi-
graine als diagnostische entiteit in de NHG-Stan-
daard opgenomen. De werkgroep verwacht dat 
hiermee een specifieke groep patiënten geïdenti-
ficeerd en behandeld kan worden. Vestibulaire mi-
graine kan in veel gevallen onderscheiden worden 
van de ziekte van Ménière. Bij vestibulaire migrai-
ne treedt in tegenstelling tot bij de ziekte van Mé-
nière geen progressief gehoorverlies op. De werk-
groep is tevens van mening dat de huisarts de 
diagnose zelf kan stellen; verwijzing is niet nodig. 
De internationale criteria worden gevolgd, al is het 
vierde criterium (d) moeilijk te extrapoleren naar 
de eerste lijn. De onderzoeken waarmee kan wor-
den vastgesteld dat er geen andere verklaring is 
voor de duizeligheid zijn in de tweede lijn immers 
ruimer voorhanden. Anamnese en lichamelijk 
(neurologisch) onderzoek zullen echter in de 
meeste gevallen volstaan. De behandeling is con-
form die van migraine (zie NHG-Standaard Hoofd-
pijn) en richt zich op het bestrijden van de misse-
lijkheid en hoofdpijn. 

Aanbeveling: overweeg bij patiënten met meerdere 
aanvallen van duizeligheid met een duur van 5 
minuten tot 72 uur en een voorgeschiedenis van 
migraine de diagnose vestibulaire migraine. De 
draaiduizeligheid hoeft niet altijd gepaard te gaan 
met de bekende migrainehoofdpijn. De behande-
ling is gebaseerd op de behandeling van migraine 
(zie de NHG-standaard Hoofdpijn). Er is bij geïso-
leerde duizeligheidsklachten geen plaats voor an-
algetica. Tevens dient gewaarschuwd te worden 
voor overconsumptie van aanvalsmedicatie, om-
dat medicatieafhankelijke hoofdpijn kan ont-
staan.

15 Definitie van orthostatische hypotensie
Orthostatische hypotensie is een bloeddrukdaling 
van systolisch > 20 mmHg of diastolisch > 10 
mmHg, die binnen drie minuten ontstaat als een 
persoon vanuit zittende of liggende positie recht-
op gaat staan [Moya 2009]. Er zijn meerdere vor-
men beschreven, zoals de initiële hypotensie (< 15 
seconden) en de vertraagde orthostatische hypo-
tensie (na > 3 min) [Freeman 2011, Moya 2009].

Orthostatische hypotensie komt zeer veel voor. 
Gerapporteerde percentages variëren van 6 tot 33% 
van de ouderen en twee derde van de patiënten in 
verpleeg- of verzorgingshuizen [Freeman 2011, 
Heitterachi 2002, Hiitola 2009]. De prevalentie bij 
een cross-sectioneel onderzoek in 7 huisartsen-
praktijken was 18% (n = 211); bij patiënten met dia-
betes 28% (n = 352, 35 praktijken) [Van Hateren 2012]. 

16 Relatie tussen orthostatische hypotensie en 
duizeligheidsklachten
In meerdere onderzoeken werd geen eenduidig 
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met enkele andere onderzoeken.
In de systematische review van Tarnutzer wer-

den tien onderzoeken geïncludeerd, die allemaal 
uitgevoerd werden in de tweede lijn, met in totaal 
392 patiënten, het merendeel patiëntenseries [Tar-
nutzer 2011]. De auteurs onderzochten welke be-
vindingen bij anamnese of lichamelijk onderzoek 
op een beroerte wijzen. Patiënten in de geïnclu-
deerde onderzoeken hadden allen een (al dan niet 
geïsoleerde) vorm van ‘acuut vestibulair syndroom’ 
(AVS). Hiervan is sprake bij acuut ontstane duize-
ligheid die ten minste een dag aanwezig is en 
waarbij eveneens misselijkheid en braken, onze-
kere gang, nystagmus, intolerantie van hoofdbe-
weging aanwezig zijn; bij de geïsoleerde vorm zijn 
lokaliserende neurologische symptomen (hemipa-
rese, halfzijdige sensibele uitval, blikparese) afwe-
zig. Naar schatting van de onderzoekers heeft 10 
tot 20% van de patiënten die een SEH bezoekt van-
wege duizeligheid het AVS. Het percentage van 
degenen met een AVS dat een beroerte heeft, wordt 
geschat tussen 10 en 40%. 

Klachten 
•	 Soort duizeligheidsklacht: er is weinig onderzoek ge-

daan waaruit bleek dat de soort klacht (duizelig-
heid, licht in het hoofd, bewegingsonzekerheid) 
bij AVS een beroerte bleek te voorspellen.

•	 Duur van de klachten: bij AVS zijn de klachten per 
definitie ten minste 24 uur aanwezig. Aandoe-
ningen met kort(er)durende duizeligheid, zoals 
BPPD, Ménière, aritmieën of TIA, zijn daarmee 
veel minder waarschijnlijk. 

•	 Snelheid van ontstaan van de klachten: een per acuut 
begin zou op grond van de pathofysiologie wijzen 
in de richting van een beroerte, een meer gelei-
delijk begin op neuritis vestibularis. Er zijn ech-
ter slechts twee ongecontroleerde retrospectieve 
patiëntenseries die dit gegeven ondersteunen.

•	 Prodromen: een eenmalige duizeligheidsaanval 
vóór het ontstaan van AVS kan zowel bij neuritis 
vestibularis als bij een beroerte voorkomen. De 
aanwezigheid van meerdere duizeligheidsaan-
vallen (met een duur van paar seconden tot een 
aantal minuten) enkele weken voorafgaand aan 
de klachten wijst waarschijnlijk op een beroerte; 
12 van de 42 (29%) patiënten met een beroerte in 
een van voornoemde patiëntenseries had recidi-
verende duizeligheidsaanvallen over een lange-
re periode. 

•	 Gehoorverlies en andere auditieve symptomen: op grond 
van anatomie zouden auditieve symptomen 
sterk pleiten voor een perifere (vasculaire) oor-
zaak. De vaatvoorziening van het binnenoor 
ontspringt aan de arteriën van de achterste 
schedelgroeve en een beroerte kan daardoor tot 
gehoorverlies leiden. Over het geïsoleerd voorko-
men van duizeligheid met gehoorverlies zijn 
enkele patiëntenseries gepubliceerd [Lee 2002, 
Murakami 2006]. Acute duizeligheid met gelijk-
tijdig ontstaan gehoorverlies kan dus duiden op 
cerebrovasculaire ischemie van het cerebellum 
(traject anterior inferior cerebellar artery (AICA) 
of het Ramsay Hunt syndrome. Bij beide bestaat 
de mogelijkheid dat draaiduizeligheid en ge-
hoorverlies optreden zonder dat andere klachten 
zich (duidelijk) manifesteren. Gehoorverlies 
wordt om deze redenen door verschillende au-
teurs opgevat als een alarmsymptoom en pa-
tiënten met gehoorverlies worden dan ook geëx-
cludeerd bij onderzoek naar perifere oorzaken 
van duizeligheid [Barraclough 2009]. In de re-
view wordt tevens een onderzoek genoemd 
waarbij de kans op beroerte bij plotseling ge-
hoorverlies (soms samengaand met duizelig-
heid) vergroot bleek vergeleken met een contro-
legroep bestaande uit patiënten die een 
appendectomie ondergingen gedurende vijf jaar 
follow-up (OR 1,64; 95%-BI 1,31 tot 2,07). In geen 
van de in de review besproken onderzoeken werd 
de waarde van gehoorverlies als voorspeller voor 
een beroerte nagegaan. Wel werd onderzoek ge-
vonden waarin recidiverende duizeligheid en 
gehoorverlies voorafgaand aan een cerebellum-
infarct werd gerapporteerd. 

•	 Risicofactoren: risicofactoren voor een cardiovas-

tiviteiten die duizeligheid lijken te veroorzaken 
en van situaties waarin duizeligheid kwaad kan. 
Angst en vermijdingsgedrag dragen op hun beurt 
weer bij aan de duizeligheid [Yardley 2000].

21 Kans op angst of depressieve stoornis bij ou-
dere patiënten met duizeligheidsklachten; im-
pact en prognose 
In het DIEP-onderzoek (zie noten 10 en 19) werd de 
duizeligheid bij 10% van de patiënten toegeschre-
ven aan een psychisch probleem, bij nog eens 9% 
van de patiënten was het een bijdragende factor 
[Maarsingh 2010b]. In hetzelfde cohort werd met 
vragenlijsten de kans op een angst of depressieve 
stoornis nagegaan. Negentig patiënten (22%) vol-
deden aan de DSM-IV criteria voor een angststoor-
nis of depressie. De aanwezigheid van een depres-
sie in de voorgeschiedenis (OR 2,4; 95%-BI 1,3 tot 
4,3), aan duizeligheid gerelateerde functionele be-
perking (OR 1,8; 95%-BI 1,5 tot 2,1) en angst tijdens 
de duizeligheid (OR 2,8; 95%-BI 1,5 tot 5,2) vergroot-
ten de kans op een aanwezige angst- of stem-
mingsstoornis; de aanwezigheid van oorsuizen 
(OR 0,2; 95%-BI 0,1 tot 0,6) of draaiduizeligheid (OR 
0,5; 95%-BI 0,3 tot 0,8) verkleinden deze kans 
[Maarsingh 2011]. De aanwezigheid van een angst- 
of stemmingsstoornis heeft invloed op de beleving 
en het beloop van de klachten. Oudere patiënten 
met duizeligheidsklachten en een comorbide psy-
chische aandoening ervaren een grote lijdensdruk 
en voelen zich beperkter dan patiënten met een 
lichamelijke oorzaak [Eckhardt-Henn 2003]. Deze 
groep heeft een grotere kans op blijvende klachten 
en beperking dan duizelige patiënten zonder psy-
chische comorbiditeit [Dros 2012] en heeft boven-
dien een grotere consumptie van duizeligheid-
gerelateerde zorg [Wiltink 2009].

22 Voorkomen van beroerte bij acute duizelig-
heidsklachten 
Onderzoek naar de kans op een beroerte bij acute 
duizeligheid is vrijwel uitsluitend in de tweede en 
derde lijn gedaan. Het betrof vrijwel steeds gese-
lecteerde populaties die niet representatief zijn 
voor de huisartsenpraktijk. 

In een surveillance-onderzoek naar het voorko-
men van beroerte bij 1666 patiënten (> 44 jaar) met 
duizeligheidsklachten op SEH’s in de Verenigde 
Staten, bleken 53 patiënten (3,2%) een beroerte of 
TIA te hebben [Kerber 2006]. Van de 1297 patiënten 
met duizeligheidsklachten zonder neurologische 
verschijnselen hadden er negen een beroerte of 
TIA (0,7%).

In een prospectief observationeel onderzoek in 
Hongkong werden gedurende een maand 413 pa-
tiënten (> 18 jaar) met duizeligheid op een SEH ge-
includeerd [Cheung 2010]. Van hen werden 373 
(90%) direct ontslagen en 40 patiënten werden op-
genomen. Bij 23 patiënten (6%) bleek er een centrale 
oorzaak: 18 patiënten hadden een beroerte, 3 een 
TIA en 2 een hersentumor. Na 3 maanden follow-
upduur werd telefonisch en met dossieronderzoek 
nagegaan of er opnieuw contact met de SEH of een 
andere arts was geweest en of de klachten nog 
aanwezig waren. Van de initieel ontslagen patiën-
ten bleek bij 2 alsnog centrale pathologie aanwezig 
(1: metastases, 1: beroerte) [Cheung 2010]. 

Conclusie: bij patiënten die zich presenteren met 
acute duizeligheid op een SEH, is het absolute ri-
sico op een beroerte laag. Het absolute risico ligt in 
de huisartsenpraktijk mogelijk nog lager. 

23 Welke klachten en bevindingen wijzen bij 
acute duizeligheid op een beroerte?
Achtergrond
Bij patiënten met acute duizeligheidsklachten 
wordt eerst nagegaan of er een ernstige, spoedei-
sende oorzaak aan ten grondslag kan liggen, zoals 
een beroerte. We gingen na welke klachten en/of 
bevindingen bij patiënten die klagen over acute 
duizeligheid op een beroerte wijzen.

Resultaten
Beschrijving onderzoeken
Voor beantwoording van deze vraag is gebruik-

gemaakt van de review van Tarnutzer, aangevuld 

Conclusie: het bewijs dat geneesmiddelen draai-
duizeligheid veroorzaken, is voor de meeste mid-
delen beperkt. Voor aminoglycosiden (met name 
gentamycine, ook oordruppels), azitromycine, pre-
gabaline, lacosamide, mefloquine en alfablokkers 
is er enig bewijs. Bij buprenorfine, hydromorfon, 
tramadol, enalapril, candesartan, topiramaat, (ox)
carbamazepine, gabapentine, venlafaxine en sco-
polamine wordt draaiduizeligheid vaak als bijwer-
king gemeld.

19 Duizeligheid door medicatie bij ouderen 
In een overzichtsartikel naar medicatie die een 
vorm van duizeligheid kan veroorzaken bij oude-
ren werden elf onderzoeken geïncludeerd. Hierin 
werden associaties gevonden tussen duizeligheid, 
meestal lichtheid in het hoofd, en anti-epileptica, 
antihypertensiva, benzodiazepines en andere 
hypnotica [Shoair 2011]. Veel onderzoek richt zich 
op fall risk increasing drugs (FRID-medicatie). 
Hieronder worden antipsychotica, antidepressiva, 
benzodiazepines en andere hypnotica, antihyper-
tensiva, inclusief bètablokkers, antiaritmica, di-
goxine, nitraten, opioïden, bètablokker oogdrup-
pels, anticholinergica, vertigomiddelen en 
middelen bij diabetes geschaard [Van der Velde 
2007, Woolcott 2009]. Retrospectief onderzoek 
naar het gebruik van FRID-medicatie bij 292 pa-
tiënten met duizeligheidsklachten in de tweede 
lijn rapporteerde dat 40% van de patiënten > 50 jaar 
twee of meer FRID-medicijnen gebruikten. De di-
agnoses die bij deze patiënten het meest waren 
gesteld waren migraine en de ziekte van Ménière 
[Harun 2015]. Deze diagnoses zijn echter niet me-
dicatiegerelateerd en er was geen controlegroep. 
Uit retrospectief onderzoek in 46 Nederlandse 
huisartsenpraktijken bleek dat 87,2% van de 2812 
oudere patiënten met duizeligheid minimaal een 
FRID gebruikte [Stam 2016].

Er zijn tevens aanwijzingen dat naast leeftijd 
ook toename van het aantal verschillende soorten 
geneesmiddelen de kans op duizeligheid vergroot 
[Tamber 2009].

In het Nederlandse DIEP-onderzoek (zie noot 10) 
werden 417 ouderen uit 24 huisartsenpraktijken 
geïncludeerd [Maarsingh 2010b]. Gemiddeld ble-
ken ze 4,4 soorten geneesmiddelen te gebruiken 
(SD 3,0); 138 patiënten (33%) gebruikten meer dan 
vijf soorten geneesmiddelen. De 417 patiënten ge-
bruikten gemiddeld 1,9 (SD 1,5) geneesmiddelen 
die het risico op vallen vergroten (FRID). In totaal 
gebruikten 154 patiënten meer dan drie genees-
middelen uit deze groep (37%). Het betrof met name 
diuretica (36%), bètablokkers (31%), calciumantago-
nisten (19%), A2-remmers (17%), ACE-remmers (16%), 
anxiolytica (12%), nitraten (12%), orale hypoglyke-
mische middelen (12%), antidepressiva (8%), anti-
duizeligheidsmiddelen (7%) en analgetica (6%). Vol-
gens een expertpanel waren bijwerkingen van 
medicatie bij 23% van de patiënten een bijdragende 
oorzaak en bij 2% de belangrijkste oorzaak van de 
duizeligheid. 

Conclusie: er is een verband tussen gebruik van 
(FRID-)medicatie (antipsychotica, antidepressiva, 
benzodiazepines en andere hypnotica, antihyper-
tensiva inclusief bètablokkers, antiaritmica, di-
goxine, nitraten, opioïden, bètablokker-oogdrup-
pels, anticholinergica, vertigomiddelen en 
middelen bij diabetes) en duizeligheidsklachten 
bij ouderen. Bij een kwart van de duizelige oude-
ren levert medicatie mogelijk een bijdrage aan de 
duizeligheid.

20 Duizeligheid bij psychische aandoeningen 
De criteria voor de diagnose paniekaanval vol-
gens de DSM-V vereisen dat er naast een periode 
van angst minstens vier symptomen uit een lijst 
van dertien aanwezig moeten zijn. Eén van deze 
symptomen is duizeligheid, een licht gevoel in 
het of hoofd of bewegingsonzekerheid [American 
Psychiatric Association 2013]. Yardley beschrijft 
in een overzichtsartikel een vicieuze cirkel. Zij 
veronderstelt dat chronische duizeligheid leidt 
tot psychische problemen, zoals angst en paniek, 
preoccupatie met gezondheid, vermijding van ac-
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gen, waarbij vooral de kans op een beroerte moet 
worden ingeschat. De anamnese en het licha-
melijk onderzoek richten zich in dat geval op 
aanwijzingen voor neurologische uitval of an-
dere neurologische verschijnselen. Indien deze 
aanwezig zijn, is de kans op een beroerte ver-
groot. 

•	 Er is discussie over de vraag of bij patiënten met 
acute duizeligheidsklachten en acuut gehoor-
verlies (zonder andere neurologische verschijn-
selen) in alle gevallen eerst een beroerte dient te 
worden uitgesloten voordat een andere diagno-
se, veelal labyrintitis of de ziekte van Ménière, 
kan worden gesteld. De kans op een beroerte bij 
deze klachtcombinatie in de eerste lijn is niet 
goed bekend. Omdat de klachtcombinatie zeld-
zaam is, zijn er redenen om deze patiënten laag-
drempelig te verwijzen ter uitsluiting van een 
beroerte. Dit geldt niet voor patiënten waarbij de 
kans op een beroerte erg klein is. De werkgroep 
is van mening dat de huisarts bij individuele pa-
tiënten zelf een inschatting kan maken over de 
kans op een vasculaire oorzaak en de noodzaak 
tot verwijzing. 

•	 De HINTS is een veelbelovende testcombinatie, 
maar de waarde ervan moet verder worden ge-
evalueerd voor gebruik in de eerste lijn, vooral 
omdat deze voor de huisarts lastig toepasbaar en 
interpreteerbaar zal zijn.

Aanbevelingen 
•	 Handel bij acute duizeligheid met aanwijzingen 

voor een beroerte met uitvalsverschijnselen in 
het vertebrobasilaire stroomgebied volgens de 
NHG-Standaard Beroerte. 

•	 Bij acute, constant aanwezige duizeligheid met 
nieuw, gelijktijdig ontstaan gehoorverlies zon-
der andere neurologische verschijnselen maakt 
de huisarts op grond van risicofactoren en voor-
geschiedenis een inschatting van de kans op een 
vasculaire oorzaak. Patiënten bij wie een vascu-
laire oorzaak moet worden uitgesloten, worden 
verwezen. 

•	 Verwijs bij peracute duizeligheid die gepaard 
gaat met hoofpijn of hevige nekpijn die al of niet 
optreedt na een recent hoofd- of nektrauma met 
spoed naar een neuroloog om een subarach-
noidale bloeding of dissectie van de arteria ver-
tebralis uit te sluiten of te behandelen. 

24 Duizeligheid en nekklachten 
Proprioceptieve sensoren in de nek zijn van belang 
bij de coördinatie van het oog, het hoofd en li-
chaamshouding, evenals bij de ruimtelijke oriën-
tatie. Op grond hiervan is betoogd dat er een syn-
droom van cervicogene duizeligheid zou kunnen 
bestaan [Brandt 2001]  . Degeneratieve of traumati-
sche veranderingen van de wervelkolom, bijvoor-
beeld door een whiplash, zouden vervormde sen-
saties van hoofdbewegingen kunnen veroorzaken 
die als duizeligheid worden ervaren. Ook zou hy-
pertonie van de nekmusculatuur een rol kunnen 
spelen. In een experimentele setting kon een der-
gelijke duizeligheid nooit opgewekt worden, in te-
genstelling tot bijvoorbeeld calorische prikkeling 
van het labyrinth of stimulering door visuele prik-
kels. De relatie tussen hypertonie, cervicale recep-
toren en duizeligheid berust dus vooralsnog op 
theoretische overwegingen. Onderzoek naar de 
effectiviteit van behandelingen, zoals fysiothera-
pie of manuele therapie, kent vaak methodologi-
sche beperkingen, onder meer door het ontbreken 
van consensus over de diagnose en een test met 
bruikbare testeigenschappen [Lystad 2011].

Anno 2016 staat het verband tussen nekklachten 
en duizeligheid nog steeds ter discussie [Hain 
2015]. Het is aan te bevelen patiënten met nek-
klachten en duizeligheid voor beide klachten te 
begeleiden. Zoeken naar een verband heeft geen 
meerwaarde [Brandt 2001].

25 Nystagmus
Van een nystagmus is sprake als de ogen op een 
specifieke manier heen en weer bewegen. Het is 
een onwillekeurige langzame oogbeweging naar 

2,40 tot 53,95), focale neurologische symptomen 
(OR 11,78; 95%-BI 1,61 tot 86,29), een eerdere be-
roerte (OR 3,89; 95%-BI 1,12 tot 13,46) en diabetes 
(OR 3,57; 95%-BI 1,04 tot 12,28) [Cheung 2010].
 

Predictieregels
•	 HINTS-score (Head-Impulse-Nystagmus-Test-of-

Skew): er is bewijs dat een afwijkende head im-
pulse test (HIT, zie noot 28), de aanwezigheid van 
horizontale nystagmus en de afwezigheid van 
oogstandafwijkingen een hoge voorspellende 
waarde heeft voor een perifere oorzaak van de 
duizeligheid. Een niet-afwijkende HIT, afwezig-
heid van nystagmus of de aanwezigheid van 
oogstandafwijkingen heeft een sensitiviteit van 
100% en een specificiteit van 96% voor de aanwe-
zigheid van een beroerte bij acuut duizelige pa-
tiënten zonder gehoorverlies [Kattah 2009]. 

•	 De ABCD2-score (age, blood pressure, clinical fea-
tures; duration, diabetes; maximale score 7) is 
gevalideerd om bij duizeligheidsklachten het 
risico op een herseninfarct na een TIA te bepa-
len. De klinische bevindingen zijn unilaterale 
spierzwakte en spraakstoornissen zonder spier-
zwakte. In een retrospectief onderzoek in een 
derdelijns behandelingscentrum werd met deze 
score het risico op een beroerte bij 907 patiënten 
met duizeligheid nagegaan [Navi 2012]. Bij een 
afkappunt van ≤ 3 was de sensitiviteit 86% en de 
specificiteit 58%. De wijze waarop deze regel is 
gevalideerd kent echter methodologische beper-
kingen. Er werden verschillende referentietests 
gebruikt, waarvoor niet werd gecorrigeerd en de 
klinische bevindingen werden ongeblindeerd 
retrospectief vastgesteld. Het bewijs voor diag-
nostische meerwaarde van de ABCD2-score is 
daarom gering [Maarsingh 2012]. 

Kwaliteit van bewijs 
Het betreft vrijwel uitsluitend tweedelijns onder-
zoek [Tarnutzer 2011]. De generaliseerbaarheid 
naar de dagelijkse huisartsenpraktijk is beperkt. 
Ook zijn er methodologische tekortkomingen: het 
betrof uitsluitend observationeel, veelal retro-
spectief onderzoek met patiëntenseries of door 
middel van dwarsdoorsnedeonderzoek. Bovendien 
verschilde de referentiestandaard (CT, MRI of 
MRA) en waren de patiëntenaantallen en het aan-
tal beroertes laag.

Conclusies 
•	 Onderzoek naar de kans op een beroerte bij (acu-

te) duizeligheid beperkt zich tot de tweede/derde 
lijn. Het meeste onderzoek is op een SEH uitge-
voerd. 

•	 Als acute duizeligheid de enige klacht is, is de 
kans op een beroerte klein. 

•	 De kans op een centrale oorzaak is groter bij fo-
cale neurologische symptomen (bijvoorbeeld di-
plopie, dysartrie, ataxie) en als de arts inschat 
dat de kans op een beroerte vergroot is. 

•	 Leeftijd > 65, een eerdere beroerte en cardiovas-
culaire risicofactoren/diabetes zijn geassocieerd 
met een grotere kans op de aanwezigheid van 
een beroerte. 

•	 Gehoorverlies bij duizeligheid differentieert 
slecht tussen een perifere en centrale oorzaak, 
maar kan wel worden gezien als een alarm-
symptoom waarbij de huisarts bedacht moet 
zijn op een vasculaire oorzaak. 

•	 Er zijn enige aanwijzingen dat bij tevens aanwe-
zige plotselinge hevige, langdurige hoofdpijn of 
prodromale duizeligheid de kans op een centrale 
oorzaak verhoogd is. Dit geldt in mindere mate 
voor een péracuut begin van de duizeligheids-
klachten en een nek- of hoofdtrauma.

•	 De ABCD2-score is voor de huisartsenpraktijk 
niet geschikt om het risico op een beroerte bij 
duizeligheid te bepalen.

•	 De HINTS testcombinatie kent goede testeigen-
schappen. 

Van bewijs naar aanbeveling 
•	 Bij acute duizeligheidsklachten wordt eerst na-

gegaan of er een ernstige of spoedeisende aan-
doening aan de klachten ten grondslag kan lig-

culaire aandoening zijn voorspellend ten aan-
zien van het risico op een beroerte. 

•	 Leeftijd: een leeftijd boven de 50 jaar is sterk geas-
socieerd met een grotere kans op een beroerte. 

•	 Comorbiditeit: er is geen onderzoek waaruit blijkt 
dat bepaalde aandoeningen (behoudens vascu-
laire aandoeningen) of expositie voorspellend 
zijn ten aanzien van een perifere of centrale oor-
zaak.

•	 Craniocervicale pijn: in twee onderzoeken werd ge-
vonden dat bij AVS in een minderheid van de ge-
vallen hoofd- of nekpijn aanwezig was (38% res-
pectievelijk 29%). Er was een associatie met een 
centrale oorzaak in een van de twee onderzoe-
ken (p < 0,05). De trias duizeligheid, hoofd en 
nekpijn kan zowel wijzen op een dissectie van de 
arterie vertebralis als op vestibulaire migraine. 
Bij een dissectie ontstaan de klachten acuut, is 
de hoofdpijn ernstig en houdt lang aan (gemid-
deld acht dagen). Bij migraine ontstaan de 
klachten meer geleidelijk, is de hoofdpijn meest-
al milder en verdwijnt deze binnen drie dagen.

•	 Trauma: het risico op een dissectie na manuele 
therapie/chiropractie bleek op grond van twee 
patiëntcontroleonderzoeken vergroot (OR 3,8; 
95%-BI 1,3 tot 11). Het ging daarbij overigens niet 
om patiënten met hoofdpijn én duizeligheids-
klachten [Rubinstein 2005]. De afwezigheid van 
trauma sluit een dissectie niet uit; aan de helft 
van de dissecties gaat geen trauma vooraf.

Lichamelijk onderzoek
•	 Focale neurologische symptomen bij lichamelijk onder-

zoek: in zeven patiëntenseries werd gerappor-
teerd over focale neurologische symptomen. In 
totaal waren dergelijke symptomen aanwezig bij 
185 van de 230 patiënten (80%), maar dit is moge-
lijk een overschatting. In een prospectief onder-
zoek (n = 101) werd bij 51% van 76 AVS-patiënten 
met een centrale oorzaak neurologische ver-
schijnselen gevonden tegenover 0% bij 25 patiën-
ten met een perifere oorzaak De aanwezigheid 
van neurologische uitval of verschijnselen zijn 
waarschijnlijk sterke voorspellers van een cen-
trale oorzaak.

•	 Onzekere gang of looppatroon: in totaal werd bij 185 
van de 334 patiënten (55%; vier onderzoeken) met 
een centrale oorzaak een onzekere gang gevon-
den. Ook deze bevinding kan overschat zijn. Een 
onzeker looppatroon kan ook bij een neuritis 
vestibularis voorkomen.

•	 Nystagmus: de richting en het patroon van een 
nystagmus zou behulpzaam kunnen zijn bij het 
onderscheid tussen een centrale en een perifere 
oorzaak van AVS. Er werd echter geen onderzoek 
gevonden dat dit gegeven aantoont of weerlegt.

Ander onderzoek (na het zoektijdsframe van Tarnutzer)
•	 In een retrospectief onderzoek onder 131 patiën-

ten op een SEH met duizeligheid van wie 12 een 
beroerte hadden (9,2%) bleek een onzekere gang 
geassocieerd met een beroerte (OR 9,3; 95%-BI 2,6 
tot 33,9) evenals (andere) neurologische uitvals-
verschijnselen (OR 8,7; 95%-BI 2,3 tot 33,1) [Chase 
2012]. In een prospectief vervolgonderzoek onder 
473 patiënten met duizeligheid werd bij 6,3% een 
ernstige aandoening gevonden (waarvan 14 be-
roertes) [Chase 2014]. Leeftijd was eveneens ge-
associeerd met een geringe verhoogde kans op 
beroerte (OR 1,04; 95%-BI 1,0 tot 1,07). Bij hyperli-
pidemie was de kans groter (OR 3,6; 95%-BI 1,24 
tot 10,6), evenals bij hypertensie (4,91; 95%-BI 1,46 
tot 16,5), coronair lijden (OR 3,33; 95%-BI 1,06 tot 
10,5), abnormaal looppatroon (OR 3,13; 95%-BI 1,10 
tot 8,89) en de inschatting van de SEH-arts dat 
kans op een beroerte matig of hoog was (OR 18,8; 
95%-BI 4,72 tot 74,5).

•	 In een surveillance-onderzoek was bij patiënten 
waarbij duizeligheid de énige klacht was de 
kans op een beroerte 0,7% (OR 0,05; 95%-BI 0,02 
tot 0,11) [Kerber 2006]. 

•	 In het eerdergenoemde onderzoek van Cheung 
(zie noot 22) was leeftijd > 65 jaar geassocieerd 
met een grotere kans op beroerte (OR 6,13; 95%-BI 
1,97 tot 19,09), evenals ataxie (OR 11,39; 95%-BI 
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maakt van de systematische review van Dros uit 
2010 [Dros 2010]. 

Resultaten
Beschrijving onderzoeken
In deze review werden 26 onderzoeken geïnclu-

deerd waarin de testeigenschappen bij duizelig-
heidsklachten werden nagegaan van diagnosti-
sche tests die in de eerste lijn bruikbaar zouden 
kunnen zijn bij duizeligheidsklachten [Dros 2010]. 
Als referentietest gold meestal calorische prikke-
ling. Hierbij wordt bij een liggende patiënt water 
van 30 en vervolgens 44 graden in de gehoorgang 
gespoten. Tegelijkertijd wordt met elektrodes de 
oogbewegingspotentiaal afgeleid en in beeld ge-
bracht. De meeste onderzoeken werden (deels) uit-
gevoerd in de tweede lijn. Tests waarvoor zeer be-
perkte onderbouwing was, meestal in één 
onderzoek geëvalueerd, worden in deze beschrij-
ving achterwege gelaten. 
•	 Head-shaking nystagmus test (HST): bij deze test sluit 

de patiënt de ogen waarna de arts het hoofd 20 
keer snel (2 keer per seconde) heen en weer be-
weegt en vervolgens vaststelt of er een nystag-
mus is. De test wordt vaak verricht met behulp 
van een Frenzelbril (zie noot 25). De gepoolde 
sensitiviteit van 8 onderzoeken (n = 4059) was 
45% (95%-BI 30 tot 62%); de gepoolde specificiteit 
was 82% (95%-BI 68 tot 90%). 

•	 Head-impulse test (HIT): bij deze test wordt de pati-
ent gevraagd de ogen te fixeren, bijvoorbeeld op 
de neus van de arts, waarna de arts het hoofd 
van de patiënt naar links beweegt en plotseling 
terug naar het midden; daarna wordt dit rechts 
herhaald. De test is negatief wanneer de patiënt 
in staat is te blijven fixeren, en positief wanneer 
de ogen van de patiënt eerst meebewegen in de 
richting van de opgelegde zijdelingse beweging 
en vervolgens compensatoir ‘herfixeren’. 

•	 Aantonen perifere vestibulaire oorzaak: de gepoolde 
sensitiviteit van 6 onderzoeken (n = 869) was 63% 
(95%-BI 40 tot 81%) en de gepoolde specificiteit 
was 93% (95%-BI 83 tot 98%). Bij een prevalentie 
van 33% is de positief voorspellende waarde 82%; 
de kans op een perifere vestibulaire disfunctie 
bij een negatieve uitslag 17%. 

•	 Aantonen centrale oorzaak (2 onderzoeken, n = 125). 
De gepoolde sensitiviteit was 74% (95%-BI 63% tot 
83%), de gepoolde specificiteit was 94% (95%-BI 83% 
tot 99%). De kans op een centrale oorzaak na een 
positieve HIT verminderde daarmee van 62 naar 
31% en bij een negatieve HIT nam de kans toe van 
62 naar 95%. De kans op een beroerte bij geïso-
leerde acute duizeligheid in de huisartsenprak-
tijk is niet goed bekend, maar ligt mogelijk rond 
of onder de 1% (zie noot 22), in de eerste lijn is een 
cerebrovasculaire oorzaak voor acute duizelig-
heid zeldzaam en meestal ligt er een andere – 
meer benigne – oorzaak aan ten grondslag, zoals 
een psychische oorzaak of een aandoening van 
het bewegingsapparaat. Theoretisch daalt bij 
een priorkans van 1% bij een positieve test de 
kans op een beroerte naar 0,3% en stijgt de kans 
bij een negatieve test naar 11%. 

•	 Vibration-induced nystagmus test (VIN): de patiënt 
draagt een Frenzelbril en krijgt via het mastoïd 
een vibratie van 60 en 100 Hz toegediend, waar-
na wordt nagegaan of er nystagmus optreedt. De 
berekende sensitiviteit van 2 onderzoeken met 
in totaal 463 patiënten was 84% (95%-BI 81 tot 
88%). De specificiteit was, gebaseerd op 1 onder-
zoek, 91% (95%-BI 87 tot 94%). 

Kwaliteit van het onderzoek
In alle geïncludeerde onderzoeken waren ten 
minste twee methodologische tekortkomingen. 
Daarnaast was er sprake van indirectheid; de pa-
tiëntenpopulatie was meestal niet representatief 
voor de eerste lijn. De resultaten waren bij zowel de 
HST als de HIT heterogeen (I2 tussen 86 en 96%; 
VIN niet gerapporteerd) [Dros 2010].

Conclusie: de testeigenschappen van de head-im-
pulse test, de head-shaking nystagmus test en de 
Vibration-induced nystagmus test zijn redelijk tot 
goed; de kwaliteit van het bewijs is echter zeer 
laag. 

Testeigenschappen: de berekende sensitiviteit op 
grond van twee onderzoeken (n = 114) was 80% 
(95%-BI 71 tot 87%). Andere testeigenschappen zijn 
niet berekend.

Conclusie: er is te weinig evidence om de voorspel-
lende waardes van de Dix-Hallpike manoeuvre 
vast te stellen.

Van bewijs naar aanbeveling
De huisarts zal de diagnose BPPD meestal ver-

moeden op grond van een typische anamnese. Al-
gemeen wordt aangenomen dat een positieve 
kiepproef de diagnose BPPD bevestigt. Een nystag-
mus is in de huisartsenpraktijk niet altijd eenvou-
dig waar te nemen. Ondanks de lage kwaliteit van 
het bewijs en de soms lastige interpreteerbaar-
heid, wordt de kiepproef geadviseerd bij de verden-
king BPPD; de berekende sensitiviteit is redelijk en 
verondersteld wordt dat een positieve kiepproef 
andere diagnoses minder waarschijnlijk maakt. 
De kiepproef is betrekkelijk eenvoudig uit te voe-
ren, kent weinig bijwerkingen en er kan, indien de 
proef positief is, direct worden doorgegaan met de 
Epley-manoeuvre. Het optreden van duizelig-
heidsklachten bij een kiepproef zonder waargeno-
men nystagmus kan de diagnose BPPD ondersteu-
nen, maar sluit een andere diagnose niet uit. De 
kiepproef kan niet worden uitgevoerd bij patiën-
ten met fysieke beperkingen van de nek, zoals ern-
stige reumatoïde arthritis en cervicale radiculo-
pathie [KNO-vereniging 2011].

Aanbeveling: verricht bij twijfel over de diagnose 
BPPD een Dix-Hallpike manoeuvre. Een positieve 
Dix-Hallpike manoeuvre (klachten en nystagmus) 
bevestigt de diagnose BPPD. Ook een Dix-Hallpike 
manoeuvre waarbij duizeligheidsklachten ont-
staan zonder waargenomen nystagmus ondersteunt 
de diagnose BPPD. Als bij een Dix-Hallpike ma-
noeuvre geen klachten optreden, moet de diagno-
se BPPD heroverwogen worden.

27 Achterhalen van de aangedane zijde bij BPPD
Bij sommige patiënten is het mogelijk anamnes-
tisch te achterhalen welke zijde is aangedaan door 
te vragen naar welke kant de wereld draait. Ook 
kan worden gevraagd of de klachten bij omdraaien 
in bed naar één dezelfde zijde herhaaldelijk optre-
den. Het is handig om de kiepproef eerst aan de 
(anamnestisch) niet-aangedane zijde uit te voeren. 
De patiënt krijgt daarmee de gelegenheid te ‘wen-
nen’ aan de bewegingen. Vervolgens wordt de 
kiepproef aan de andere zijde uitgevoerd en deze 
desgewenst gecombineerd met de Epley manoeu-
vre. Indien er geen anamnestische aanwijzingen 
zijn voor een aangedane zijde, en/of de kiepproef 
positief is bij de eerste zijde waar deze wordt uitge-
voerd, hoeft de test niet aan de andere zijde te wor-
den uitgevoerd. 

28 Lichamelijk onderzoek bij draaiduizeligheid 
in de eerste lijn: de Head-impulse test (HIT) en 
andere tests
Achtergrond
Als bij acute duizeligheidsklachten neurologische 
uitvalsverschijnselen afwezig zijn, is het onder-
scheid tussen een perifere en centrale oorzaak van 
diagnostisch belang. Bij een perifere oorzaak is 
sprake van een stoornis in het vestibulaire orgaan 
zelf (tot aan de hersenstam), zoals bij neuritis ves-
tibularis, BPPD of de ziekte van Ménière. Een cen-
trale oorzaak bevindt zich in de hersenstam of 
hoger, bijvoorbeeld door een herseninfarct, bloe-
ding, degeneratieve aandoening of tumor. Cen-
trale oorzaken hebben in de regel een ongunstige 
prognose en meestal is verdere evaluatie in de 
tweede lijn nodig. Perifere oorzaken hebben in de 
regel een gunstiger prognose en veelal is verwij-
zing niet noodzakelijk. De vraag is daarom of er 
fysisch-diagnostische tests voorhanden zijn 
waarmee de huisarts een perifere oorzaak kan 
aantonen of een centrale oorzaak kan uitsluiten. 

Uitgangsvraag: wat zijn de testeigenschappen van 
fysisch-diagnostische tests bij patiënten die kla-
gen over duizeligheid om te kunnen differentiëren 
tussen een centrale en perifere oorzaak?

Om deze vraag te beantwoorden is gebruikge-

een bepaalde kant, gevolgd door een compensa-
toire snelle oogbeweging in tegenovergestelde 
richting. 

Een nystagmus wordt benoemd naar de kant van 
de snelle fase. Een nystagmus kan horizontaal, 
verticaal of rotatoir optreden. Een aandoening van 
het labyrint kan een perifere nystagmus geven, 
een aandoening van de vestibulaire kernen een 
centrale nystagmus. Een downbeatnystagmus, 
een alternerende nystagmus (een nystagmus die 
van richting verandert terwijl de patiënt niet van 
positie of blikrichting verandert) en een bilaterale 
blikrichtingsnystagmus pleiten voor een centrale 
oorzaak. Een centrale nystagmus komt weinig 
voor. Sommige patiënten hebben een congenitale 
nystagmus; dit komt onder andere voor bij albi-
nisme.

Om een nystagmus goed te kunnen beoordelen, 
moet de patiënt een Frenzelbril dragen. Dit is een 
bril met sterk positieve glazen, waardoor de arts de 
oogbewegingen goed kan waarnemen en de pa-
tiënt niet kan fixeren, waardoor hij een eventuele 
nystagmus zou kunnen onderdrukken. Het ge-
bruik van de Frenzelbril is in de huisartsenprak-
tijk niet gebruikelijk. Er is geen onderzoek naar de 
waarde van het nystagmusonderzoek in de huis-
artsenpraktijk.

Op grond van bovenstaande gegevens conclu-
deert de werkgroep dat de huisarts bij patiënten 
met draaiduizeligheid nagaat of er een nystagmus 
aanwezig is. Uitgebreid nystagmusonderzoek met 
een Frenzelbril wordt niet aanbevolen.

26 Lichamelijk onderzoek bij verdenking op 
BPPD: de Dix-Hallpike manoeuvre (de kiepproef) 
Achtergrond
Bij anamnestische aanwijzingen voor BPPD kun-
nen de klachten worden geprovoceerd door een 
plotselinge houdingsverandering of beweging van 
het hoofd. Hiertoe wordt meestal de kiepproef vol-
gens Dix-Hallpike gebruikt [Kim 2014, KNO-ver-
eniging 2015] (zie ook noot 11). Bij deze test draait 
de onderzoeker het hoofd van de patiënt 45 graden 
naar de aangedane zijde en wordt de patiënt van 
een zittende naar liggende positie gebracht.  Bij 
een positieve proef ervaart de patiënt draaiduize-
ligheid en treedt een naar de aarde toe gerichte 
(geotrope) rotatoire nystagmus met verticale (up-
beat) component op. De Dix-Hallpike manoeuvre is 
positief als er na een latentieperiode van een of 
enkele secondes duizeligheid ontstaat én een nys-
tagmus die eerst toeneemt en dan binnen zestig 
seconden verdwijnt. Bij herhalen van de proef ver-
dwijnen de klachten door adaptatie [Bhattacha-
ryya 2008, Von Brevern 2015].

In de ‘Aangepaste richtlijn Benigne Paroxysmale 
Positieduizeligheid (BPPD)’ wordt de kiepproef als 
de ‘gouden standaard’ beschouwd [KNO-vereni-
ging 2011]. In deze MDR wordt gesteld dat de diag-
nose posterieur kanaal BPPD (p-BPPD) (zie noot 11) 
‘zeker’ is als sprake is van episodische symptomen 
van positionele draaiduizeligheid en een positieve 
Dix-Hallpike manoeuvre. De Dix-Hallpike ma-
noeuvre is positief als er na een latentieperiode 
duizeligheid én nystagmus ontstaat die eerst toe-
neemt en dan binnen ongeveer een minuut ver-
dwijnt. Er is sprake van een ’waarschijnlijke’ p-
BPPD als de anamnese typisch is voor p-BPPD en 
de Dix-Hallpike manoeuvre wel draaiduizeligheid 
uitlokt maar geen nystagmus. P-BPPD is ‘mogelijk’, 
als de anamnese typisch is voor p-BPPD, maar de 
Dix-Hallpike manoeuvre negatief is ten aanzien 
van draaiduizeligheid en nystagmus [KNO-ver-
eniging 2011].

Resultaten
Beschrijving onderzoeken
In een metanalyse werden de testeigenschappen 

van de Dix-Hallpike manoeuvre nagegaan ten 
aanzien van de diagnose BPPD [Dros 2010] (zie ook 
noot 11). Verschillende vestibulaire tests golden als 
referentiestandaard. 

De kwaliteit van het onderzoek was laag vanwege 
methodologische tekortkomingen en het kleine 
aantal patiënten. De onderzoeken vonden plaats 
in de tweede en derde lijn. 
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(1%) atriumfibrilleren de novo en bij zeven (2%) een 
bradycardie; twee patiënten hadden een derde-
graads AV-blok. Met de event recorder werd bij 
twee patiënten een relevante ritmestoornis vast-
gesteld [Maarsingh 2010b].

In een Nederlandse RCT naar de diagnostische 
bruikbaarheid van event-recorders in de huisart-
senpraktijk werden in totaal 244 patiënten met 
hartkloppingen en/of een licht gevoel in het hoofd 
(n = 83) bij wie geen diagnose op een standaard ECG 
kon worden gesteld gerandomiseerd. De 127 pa-
tiënten in de interventiegroep kregen maximaal 4 
weken een event-recorder, patiënten in de contro-
legroep kregen gebruikelijke zorg. In de interven-
tiegroep waren minder patiënten bij wie géén di-
agnose kon worden gesteld dan in de controlegroep 
(17 versus 38%; RR 0,5; 95%-BI 0,3 tot 0,7) en meer 
cardiale diagnoses RR 2,5; 95%-BI 1,8 tot 3,5). In de 
interventiegroep werd bij 28 patiënten (22%) een 
klinisch relevante diagnose gesteld (boezemfibril-
leren, supraventriculaire tachycardie, SA blok) in 
de controlegroep was dit bij 8 patiënten (7%; RR 3,2; 
95%-BI 1,5 tot 6,8) Een subgroepanalyse van patiën-
ten met licht gevoel in het hoofd wordt niet gerap-
porteerd [Hoefman 2005].

In een Belgisch onderzoek werd 24 uur Holteron-
derzoek vergeleken met een event recorder bij 625 
patiënten, waarvan 48 met duizeligheidsklach-
ten. Allen hadden een normaal ECG en cardio-
gram. De gemiddelde leeftijd was 37 jaar. Met Hol-
teronderzoek werd bij 11 patiënten een diagnose 
gesteld (1,8%). Met de event-recorder was dat het 
geval bij 558 patiënten (89%), gemiddeld na 9,1 da-
gen +/- 3,5 dag. Het betrof merendeels sinus- of 
atriumtachycardieën of extrasystoles. Bij 9 patiën-
ten (1,4%) werd een AV nodale re-entrytachycardie 
vastgesteld. Een subgroepanalyse van patiënten 
met duizeligheidsklachten wordt niet gerappor-
teerd [De Asmundis 2014].

Continue registratie: in een retrospectief onderzoek 
naar een recorder die continu het ECG registreert 
werden de gegevens van 17 patiënten met presyn-
cope of syncope geanalyseerd. Tien van hen had-
den (pre)syncope-klachten gedurende de monito-
ring. De duur van de monitoring was gemiddeld 12 
dagen. De klachten traden op bij 10 patiënten na 
gemiddeld 3,7 dagen +/- 4,2 dagen. Bij 5 van hen 
werd een aritmie gevonden (bradycardie, ventricu-
laire tachycardie, AV-block en extrasystoles). Drie 
patiënten bleken aritmieën te hebben op een an-
der tijdstip dan de klachten evenals 3 van de 7 pati-
enten die de typische klachten niet hadden gehad 
[Olson 2007]. 

Kwaliteit van het bewijs: subgroepanalyses van pa-
tiënten met een licht gevoel in het hoofd of duize-
ligheidsklachten worden in de meeste onderzoe-
ken niet gerapporteerd, of het betrof een gering 
aantal patiënten. 

Conclusies 
•	 Met ECG-onderzoek kan bij oudere patiënten 

met een licht gevoel in het hoofd in een klein, 
maar relevant deel een ritmestoornis worden 
vastgesteld. 

•	 Bij klachten van duizeligheid of een licht gevoel 
in het hoofd is de waarde van langduriger ritme-
registratie of een event-recorder beperkt onder-
zocht.

Overwegingen: een ECG is weinig belastend onder-
zoek voor de patiënt, en kan waardevolle informa-
tie opleveren. Vooral bij ouderen met lichtheid in 
het hoofd en een verhoogd risico op cardiovascu-
laire aandoeningen is er een redelijke kans om een 
aandoening te vinden met belangrijke beleidscon-
sequenties en moet een ECG laagdrempelig wor-
den overwogen. De opbrengst van langduriger rit-
meregistratie bij duizeligheidsklachten is minder 
duidelijk. 

Aanbeveling
•	 Overweeg een ECG te maken bij aanwijzingen 

voor hartritmestoornissen, zoals bij aanvalsge-
wijs licht gevoel in het hoofd dat gepaard gaat 
met palpitaties of inspanningsgerelateerde 
klachten. Doe dit laagdrempelig bij oudere pa-
tiënten met lichtheid in het hoofd, patiënten 

rentiestandaard nagegaan [Cooke 2009]. De ge-
middelde bloeddruk zittend was 143/87 mmHg en 
bij staan 140/81 mmHg, 94 patiënten hadden or-
thostatische hypotensie bij de zit-staande bloed-
drukmeting (12,8%), 375 bij kieptafelonderzoek 
(51,3%). Het aantal foutpositieven was 36 van de 94 
(38%), foutnegatieven 317 van de 636 (50%). De sensi-
tiviteit was 15,5%, de specificiteit 89,9%; de positief 
voorspellende waarde 61,7%, negatief voorspellen-
de waarde 50,2%. (AUC 0,56; 95%-BI 0,53 tot 0,60). 
Ook in dit onderzoek was de relatie tussen ortho-
statische hypotensie en duizeligheidklachten be-
perkt 

Van liggen naar zitten: onderzoek naar deze metho-
de is van lage kwaliteit en beperkt beschikbaar.

Van liggen naar staan: de reproduceerbaarheid van 
de orthostatische hypotensie meting (liggen naar 
staan) is beperkt [Ward 1996]. 

Van hurken naar staan: dit is alleen onderzocht bij 
jonge mensen, die hier fysiek toe in staat zijn. De 
meting geeft veel foutpositieven [Frith 2015].

Conclusie: er is geen eenvoudige, betrouwbare 
methode om orthostatische hypotensie in de huis-
artsenpraktijk vast te stellen. 

Van bewijs naar aanbeveling: Ondanks de geringe 
correlatie tussen de klacht duizeligheid en geob-
jectiveerde orthostatische hypotensie ziet de 
werkgroep enige meerwaarde in het trachten te 
objectiveren van de klachten, met name bij de in-
gangsklacht duizeligheid/licht in het hoofd na op-
staan in combinatie met ernstige gevolgen voor het 
dagelijks functioneren, zoals valneiging. De meting is 
betrekkelijk eenvoudig uit te voeren in de huisart-
senpraktijk, al vergt het enige tijd. Desgewenst 
kan een praktijkondersteuner of assistente de me-
ting uitvoeren. Geadviseerd wordt om de bloed-
druk van liggen naar staan te meten. Deze meet-
methode wordt ook aanbevolen in de ‘Guidelines  
for the diagnosis and management of syncope’ 
(version 2009) van de The Task Force for the Diag-
nosis and Management of Syncope of the Europe-
an Society of Cardiology (ESC) [Moya 2009] en is 
daarmee in lijn met internationale standaarden. 
Om ‘vertraagde orthostatische hypotensie’ op te 
sporen, is het zinvol om bij een voortzettende da-
ling van de systolische bloeddruk bij drie minuten, 
als de daling nog minder is dan 20 mmHg, langer 
door te meten. In de ESC-richtlijn [Moya 2009] 
wordt meting tot wel dertig minuten aangegeven. 
Dit is in de huisartsenpraktijk niet haalbaar en 
weinig zinvol. Om praktische redenen wordt daar-
om geadviseerd om eenmaal per minuut te meten 
en te stoppen als de bloeddruk gedurende drie mi-
nuten niet meer daalt [Maarsingh 2010b].

Aanbevelingen: meet bij orthostatische klachten 
met ernstige gevolgen voor het dagelijks functioneren (val-
len of valneiging) of orthostatische bloeddrukda-
ling aanwezig is. Uitvoering: laat de patiënt vijf 
minuten liggen en dan opstaan. Meet de bloeddruk 
vervolgens elke minuut. Stop als de bloeddruk sys-
tolisch > 20 mmHg of diastolisch > 10 mmHg is ge-
daald of gedurende drie minuten niet meer daalt. 
Desgewenst kan de poh of assistente de meting 
uitvoeren.

30 Waarde aanvullend onderzoek naar hartrit-
mestoornissen bij een licht gevoel in het hoofd.
Achtergrond
Een licht gevoel in het hoofd kan veroorzaakt wor-
den door een cardiovasculaire aandoening, en dan 
met name door een hartritmestoornis (zie noten 9 
en 10). De vraag is welk onderzoek naar ritme-
stoornissen meerwaarde heeft voor gebruik in de 
huisartsenpraktijk. 

Resultaten
ECG en event recorder: in het Nederlandse DIEP-

onderzoek (zie noten 10 en 19) werd bij 310 (74%) van 
de 417 geïncludeerde oudere patiënten (> 65 jaar) 
met duizeligheidsklachten een ECG gemaakt, om-
dat ze last hadden van een licht gevoel in het 
hoofd, begeleidende palpitaties of inspanning als 
uitlokkende factor. Als het ECG geen afwijkingen 
liet zien, werd aanvullend een event recorder ge-
bruikt; om financiële redenen kon dit slechts bij 60 
patiënten. ECG-onderzoek toonde bij vijf patiënten 

Van bewijs naar aanbeveling: Zowel de HIT als de 
Head-shaking nystagmus test is alleen onder-
zocht in de tweede lijn bij ervaren specialisten. De 
head shaking en de vibration-induced nystagmus 
test zijn niet bekend in de huisartsenpraktijk en 
zijn niet eenvoudig te leren. Om deze redenen 
wordt het gebruik van deze tests niet aanbevolen.

De HIT is eenvoudig uit te voeren en te interpre-
teren. Dit vereist wel enige oefening. De test lijkt 
goede testeigenschappen te hebben, al is dat niet 
zeker gezien de zeer lage kwaliteit van het bewijs. 
De HIT heeft enige diagnostische meerwaarde om 
tussen een perifere of centrale oorzaak te differen-
tiëren. Op sommige basisopleidingen wordt de 
test al aangeleerd. De werkgroep schat in dat de 
HIT goed geïmplementeerd kan worden. Een risico 
van het gebruik van de HIT is dat deze bij patiën-
ten met lichte of wisselend aanwezige klachten 
wordt toegepast. Een negatieve HIT zou dan ten 
onrechte geïnterpreteerd kunnen worden als aan-
wijzing voor een centrale aandoening met onno-
dige verwijzingen als gevolg. Bij patiënten met 
neurologische uitval of een hoog risico op een be-
roerte heeft de test geen toegevoegde waarde.

Om deze reden wordt expliciet aangegeven dat 
de HIT alleen van nut is bij patiënten die ten tijde 
van het onderzoek evident draaiduizelig zijn en 
geen neurologische uitval hebben, waarbij de 
huisarts twijfelt over een perifere of centrale oor-
zaak. Een positieve HIT bevestigt het vermoeden 
van een perifere oorzaak van de duizeligheid. Een 
negatieve HIT kan wijzen op een centrale oorzaak 
en leidt daarmee meestal tot overleg met een neu-
roloog en/of een (spoed)verwijzing.

Aanbeveling: bij duidelijk constant aanwezige 
acute draaiduizeligheidsklachten zonder neurolo-
gische verschijnselen kan bij twijfel tussen een 
perifere en centrale oorzaak van duizeligheid een 
Head Impulse Test (HIT) worden gedaan om hier-
tussen te differentiëren. Een negatieve HIT kan 
wijzen op een centrale oorzaak, een positieve uit-
slag op een perifere oorzaak. De huisarts dient 
zich voldoende te bekwamen in de uitvoering en 
interpretatie van de HIT. 

29 Diagnostiek orthostatische hypotensie
Gouden standaard
Om testeigenschappen van lichamelijk onderzoek 
vast te kunnen stellen, moeten bevindingen wor-
den gerefereerd aan een objectieve referentietest 
met zeer goede testeigenschappen: een gouden 
standaard. Zowel de kieptafeltest [La Marre-Cliche 
2001] als beat-to-beat technologie [Cooke 2013] 
worden, soms in combinatie, als referentietest 
voor het vaststellen van orthostatische hypotensie 
gebruikt. Over het algemeen wordt een duur van 
drie minuten aangehouden waarbinnen orthosta-
tische hypotensie moet optreden. Er is discussie of 
dit langer zou moeten zijn om het ‘vertraagde type’ 
op te sporen (zie noot 15). Ook is er discussie over de 
vraag hoe vaak de bloeddruk moet worden geme-
ten. De bloeddrukdaling waarbij sprake is van or-
thostatische hypotensie (systolisch > 20 mmHg of 
diastolisch > 10 mmHg), is vastgesteld per consen-
sus. Omdat de criteria op grond van expert opinion 
en consensus zijn gesteld, is er geen gouden stan-
daard waarmee orthostatische hypotensie kan 
worden vastgesteld [Frith 2015].

Conclusie: er is geen gouden standaard waarmee 
orthostatische hypotensie met grote waarschijn-
lijkheid kan worden vastgesteld of uitgesloten.

Testeigenschappen van lichamelijk onderzoek
De testeigenschappen van verschillende diag-

nostische tests in de eerste lijn om orthostatische 
hypotensie aan te tonen of uit te sluiten werden 
nagegaan in een systematische review [Frith 2015], 
een retrospectief databaseonderzoek [Cooke 2009] 
en een patiëntenserie [Ward 1996]. In de bovenge-
noemd onderzoeken worden de volgende testen 
beschreven: 

Van zitten naar staan: bij 730 patiënten van gemid-
deld 71 jaar die met een kieptafel waren onder-
zocht op orthostatische hypotensie werd retro-
spectief de relatie tussen de zit-staan 
bloeddrukmeting en een kieptafelmeting als refe-
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slechthorendheid (zie NHG-Standaard Slechtho-
rendheid, NOAH protocol) en bij de begeleiding van 
bijkomende psychische klachten als gevolg hier-
van (www.ggzds.nl). De huisarts heeft een belang-
rijke taak in het bieden van handvatten om met de 
praktische aspecten en emotioneel met de ziekte 
om te gaan en zou moeten wijzen op het bestaan 
van de patiëntenvereniging.

34 Effectiviteit Epley-manoeuvre 
Achtergrond
BPPD wordt verondersteld te worden veroorzaakt 
door debris in een semicirculair kanaal. In het me-
rendeel van de gevallen (60 tot 90%) is het posterior 
kanaal aangedaan [Kim 2014]. 

Door op een vastgestelde manier bewegingen 
met het hoofd uit te voeren (een ‘manoeuvre’), kan 
worden geprobeerd het debris te verplaatsen, zo-
dat de klachten verdwijnen. De bekendste is de 
Epley-manoeuvre, beschreven door dr. John Epley 
in 1980. 

Uitgangsvraag 
Zijn manoeuvres en/of oefeningen (I) aan te be-

velen voor de behandeling van BPPD (P) vergeleken 
met andere of placebomanoeuvres?

Uitkomstmaten
•	 verbetering klachten;
•	 conversie Dix-Hallpike van positief naar nega-

tief;
•	 verdwijnen nystagmus na zeven dagen.

Om deze vraag te beantwoorden, is gebruikge-
maakt van de recente Cochrane-review van goede 
kwaliteit (AMSTAR 9/11) [Hilton 2014].

Resultaten
Beschrijving onderzoeken
Er werden 11 RCT’s geïncludeerd met in totaal 

745 patiënten met BPPD vastgesteld met een Dix-
Hallpike-test waarbij een nystagmus werd gezien. 
In 5 onderzoeken werd de Epley-manoeuvre verge-
leken met een placebomanoeuvre; in 3 onderzoe-
ken met een andere manoeuvre volgens Semont, 
Gans of Brandt-Daroff oefeningen, in 3 onderzoe-
ken werd vergeleken met géén behandeling of me-
dicatie. Slechts 2 onderzoeken vonden plaats in de 
eerste lijn, de andere in de tweede of derde lijn. 
Uitkomsten van de vergelijking van de Epley-ma-
noeuvre met placebo waren een verbetering van 
klachten (5 onderzoeken) of een negatieve Dix-
Hallpike-test (8 onderzoeken). Voor het bestaan 
van klachten werd geen gevalideerd instrument 
gebruikt. De follow-upduur was in de meeste on-
derzoeken 4 weken, in 2 onderzoeken was dit lan-
ger: 1 respectievelijk 4 jaar (alleen de interventie-
groep). 

Kwaliteit van bewijs
•	 Epley versus placebo: de kwaliteit van bewijs was 

matig voor de uitkomstmaten ‘verbetering 
klachten’ en ‘conversie Dix-Hallpike van positief 
naar negatief’. 

•	 Epley versus andere manoeuvres: de kwaliteit 
van bewijs was zeer laag voor de uitkomstmaat 
‘verbetering klachten’ en ‘verdwijnen nystag-
mus na 7 dagen’.

Effectiviteit
•	 Verbetering klachten: vergeleken met een place-

bomanoeuvre dan wel geen behandeling resul-
teert toepassing van de Epley-manoeuvre bij 
meer patiënten in volledig herstel van de duize-
ligheid (OR 4,42; 95%-BI 2,62 tot 7,44; 5 onderzoe-
ken, n = 273). Bij deze resultaten was één onder-
zoek uitgevoerd in de eerste lijn. Dit droeg voor 
48,1% bij aan het gepoolde resultaat. Bij dit on-
derzoek was het resultaat niet significant (OR 
1,43; 95%-BI 0,53 tot 3,84) [De Vries 2015].

•	 De Epley-manoeuvre bleek superieur aan de oe-
feningen volgens Brandt Daroff (OR 12,38; 95%-BI 
4,32 tot 35,47; n = 81). 

•	 Conversie Dix-Hallpike van positief naar negatief: con-
versie van een positieve naar een negatieve Dix-
Hallpike-kanteltest kwam significant vaker 
voor bij de Epley-manoeuvre dan bij placebo (ge-
poolde OR 9,62; 95%-BI 6,0 tot 15,42; 8 onderzoe-
ken, n = 507). Bij deze resultaten waren twee on-

op grond van Rothrock-criteria (> 60 jaar, neurolo-
gische afwijkingen, hoofdpijn met braken of ver-
minderd bewustzijn) in 4 gevallen (8,3%) een be-
langrijke afwijkingen gevonden [Tung 2014].

Conclusie: de kans om afwijkingen te vinden bij 
CT, CT angiografie, MRI met contrast of contrast-
MRI van het interne oor is bij duizeligheid zonder 
neurologische afwijkingen betrekkelijk klein.

Aanbeveling: een CT-scan of MRI wordt bij duize-
ligheid zonder bijkomende neurologische bevin-
dingen niet aanbevolen.

33 Opvattingen van patiënten
In een focusgroepgesprek van het NHG met 10 

patiënten in de leeftijd van 43 tot 80 jaar werd naar 
opvattingen en belevingen van patiënten ge-
vraagd. De deelnemers hadden in het jaar vooraf-
gaand aan de selectiedatum (26 november 2015) de 
huisarts geconsulteerd vanwege duizeligheid (IC-
PC-codes: ‘Algemeen duizelig (N17)’, ‘BPPD (H82.03)’ 
of ‘Labyrintitis (H82.02)’. De meeste deelnemers 
hadden gedurende een langere periode continue 
duizeligheid of recidiverende draaiduizeligheids-
aanvallen. De deelnemers werden op een aantal 
deelgebieden bevraagd:

Cognities toen de duizeligheidsklachten zich voor het eerst 
voordeden: een eerste aanval van duizeligheid gaat 
in de regel gepaard met (soms forse) angst. 

Verwachtingen bij het eerste contact met de 
huisarts(enpost): ruim de helft van de deelnemers 
schat de urgentie van de klachten vooral de eerste 
keer zeer hoog in en zocht vrijwel meteen medi-
sche hulp. De deelnemers zouden graag gebruik-
maken van een online triagetool.

(Niet-)medicamenteuze behandeling: de deelnemers 
noemden als belangrijkste behandelingsdoelen 
een subjectieve verbetering van de klachten en 
weer normaal kunnen functioneren. Ze willen in-
formatie en uitleg over de oorzaak van de duizelig-
heid. Wel bleek dat de gewenste wijze van infor-
meren sterk uiteenliep; sommigen wensten een 
eenvoudige uitleg (‘een virus’); anderen wensten 
uitgebreidere medische informatie. Een deel van 
de patiënten wil ‘grip’ hebben op de klachten en 
ziet oefeningen als een middel daartoe. Ze gaven 
aan geen expliciete wens of verwachting om me-
dicatie te krijgen voorgeschreven te hebben.

Verwijzing: de deelnemers die waren verwezen 
naar een specialist vonden dat de verwijzing ta-
melijk weinig had opgeleverd. Wel vonden ze de 
bevestiging dat het niet om een ernstige aandoe-
ning ging heel belangrijk. De deelnemers zouden 
graag zien dat de huisarts de verschillende behan-
delings-/verwijsmogelijkheden kent en met hen 
bespreekt. 

De stichting Hoormij/NVVS heeft in aanloop tot 
de ontwikkeling knelpunten aangedragen die pa-
tiënten met de ziekte van Ménière ervaren in de 
(huisartsen)zorg gebaseerd op lotgenotenbijeen-
komsten, voorlichtingsbijeenkomsten, discussie 
op het forum en contacten via email. De patiënt 
die contact opneemt via mail of op het forum is 
naar het idee van de stichting niet de gemiddelde 
patiënt, maar heeft langer dan gemiddeld, of meer 
dan gemiddeld ernstige klachten. Patiënten die 
zich tot de stichting wenden omdat de diagnose na 
consultatie van huisarts of kno-arts niet of onvol-
doende duidelijk is, wordt geadviseerd contact op 
te nemen met een gespecialiseerde duizeligheids-
polikliniek. De stichting acht verwijzing naar een 
dergelijke polikliniek bij patiënten met verden-
king Ménière wenselijk. De stichting geeft aan dat 
vrijwel alle patiënten bètahistine krijgen voorge-
schreven, ook al is er geen bewijs van effectiviteit. 
Ze benadrukt het belang van regelmatige evalua-
tie van de medicatie. Ze benadrukt dat er wel dege-
lijk behandeling bestaat (chirurgisch of met gen-
tamycine). Meer bekendheid hierover zou 
wenselijk zijn. De boodschap dat de patiënt ermee 
moet leren leven, is niet wenselijk. Het advies bij 
verandering, toename of bijkomende klachten 
contact op te nemen wordt toegejuicht. Ook vesti-
bulaire revalidatie zou als optie genoemd moeten 
worden (zie noot 40). De stichting ziet een belang-
rijke taak voor de huisarts in de begeleiding van de 

met cardiovasculaire risicofactoren of cardio-
vasculaire aandoeningen in de voorgeschiede-
nis. 

•	 Overweeg Holteronderzoek of langere ritmemo-
nitoring bij een blijvend sterk vermoeden op een 
ritmestoornis als het ECG geen verklaring geeft. 

31 Bloedonderzoek
In een Schots onderzoek naar de opbrengst van 
bloedonderzoek bij ouderen (> 65 jaar) met duize-
ligheidsklachten in de algemene populatie wer-
den geen verschillen gevonden tussen 149 duize-
lige patiënten en 97 controlepatiënten. Hierin 
werden het aantal leucocyten, bezinking (BSE), 
ureum, elektrolyten, niet nuchtere glucosespiegel, 
cholesterol, leverenzymen en de schildklierfunc-
tie onderzocht [Colledge 1996]. In een systemati-
sche review werd de opbrengst van bloedonder-
zoek in 12 onderzoeken met in totaal 4538 
patiënten nagegaan. Bij 3 patiënten werd een elek-
trolytstoornis als oorzaak voor de duizeligheid ge-
vonden, bij 11 een afwijkend glucose, eveneens bij 
11 een anemie en bij één hypothyreoidie [Hoffman 
1999]. 

In het Nederlandse DIEP-onderzoek (zie noot 10) 
hadden van de 417 patiënten met duizeligheid 5 
een matig ernstige anemie, 3 een ernstige anemie 
en 7 een hyperglycemie. Een expertpanel gaf bij 3 
van de 8 mensen aan dat anemie mogelijk de bij-
dragende of meest waarschijnlijke oorzaak van de 
duizeligheid zou kunnen zijn en bij geen van de 7 
mensen met hyperglycemie (gegevens verkregen 
van auteur) [Maarsingh 2010b].

Conclusie: de kans om een oorzaak van duizelig-
heidsklachten te vinden met ongericht bloedon-
derzoek is gering.

Overwegingen: algeheel of oriënterend bloedon-
derzoek om duizeligheidsklachten te verklaren 
heeft een lage opbrengst. Bloedonderzoek heeft 
daarom slechts meerwaarde als op grond van bij-
komende klachten een specifieke onderliggende 
oorzaak wordt vermoed.

Aanbeveling: overweeg alleen op indicatie (oriën-
terend) bloedonderzoek.

32 Bevindingen van CT en MRI bij duizeligheid
De diagnostische opbrengst van CT en MRI van 

de hersenen voor het vinden van neurologische 
aandoeningen bij duizeligheidsklachten (acuut en 
niet-acuut) werd in de literatuur nagegaan.

Totale groep patiënten met duizeligheid (met en zonder 
neurologische verschijnselen): in een retrospectief on-
derzoek werden 907 patiënten met duizeligheid 
die de SEH hadden bezocht in een Amerikaans 
academisch ziekenhuis geïncludeerd. Bij 321 pati-
enten werd een CT (28%) of MRI (11%) of beide (4%) 
gemaakt. Met CT werd bij 6% van de patiënten ern-
stige pathologie vastgesteld. Bij MRI was dit per-
centage 9%. Het betrof infarcten, neoplasmata en 
bloedingen. In de totale groep was het percentage 
ernstige neurologische aandoeningen 5 [Navi 
2013]. 

Patiënten zonder aanwijzingen voor neurologische afwij-
kingen: in een retrospectief onderzoek werden 239 
patiënten met duizeligheidsklachten afkomstig 
uit 20 ziekenhuizen geïncludeerd. Patiënten met 
aanwijzingen voor een neurologische oorzaak 
werden uitgesloten. CT angiografie vond bij 5 van 
de 228 patiënten nieuwe pathologie (2,2%; 95%-BI 
0,08 tot 5,32%). Bij MRI met contrast was dat bij 4 
van de 304 patiënten (1,3%; 95%-BI 0,04 tot 3,57%) en 
bij contrast-MRI van het interne oor bij 4 van de 
266 (1,5%; 95%-BI 0,05 tot 4,06) [Fakhran 2013]. 

In een Brits onderzoek naar de waarde van MRI 
bij audiovestibulaire disfunctie werden 881 pati-
enten geïncludeerd. Twaalf hadden een brug-
hoektumor (1,4%) en 4 een andere relevante bevin-
ding (0,4%). Bij 230 patiënten was sprake van 
duizeligheid, 2 van hen hadden een brughoektu-
mor (0,8%). Bij 64 patiënten met alleen duizelig-
heid werd geen relevante pathologie gevonden 
[Vandervelde 2009].

Patiënten met een indicatie voor CT: in een retrospec-
tief onderzoek werd bij 48 SEH-patiënten met dui-
zeligheid als hoofdklacht en een indicatie voor CT 
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•	 In de Cochrane-review was bètahistine effectie-
ver dan placebo (gepoolde RR 1,30; 95%-BI 1,05 tot 
1,60) [Murdin 2016].

•	 Kwaliteit van leven: hierover werd niet gerappor-
teerd.

Subgroepanalyses van de effectiviteit van de an-
dere middelen werden niet gerapporteerd.

Bijwerkingen
Bijwerkingen werden in de review van Amini 

niet gerapporteerd. 
In de Cochrane-review (alleen bètahistine) werd 

geen groter risico op een bijwerking gevonden bij 
bètahistinegebruik (RR1,03; 95%-BI 0,76 tot 1,40; n 
= 819; 12 onderzoeken, lage kwaliteit). De meest 
gerapporteerde bijwerkingen waren maagdarm-
stoornissen en hoofdpijn.

Het Farmacotherapeutisch kompas vermeldt 
dat bij bètahistine voorzichtigheid is geboden bij 
astmapatiënten. Andere bijwerkingen zijn maag-
darmstoornissen en hoofdpijn. Bij cinnarizine en 
flunarizine (zie noot 38) kan slaperigheid of sedatie 
optreden, vooral bij flunarizine is parkinsonisme 
en depressie gemeld [Zorginstituut Nederland 
2016, Teive 2004]. Er zijn in de literatuur enkele ca-
suïstische mededelingen betreffende parkinso-
nisme en dystonie [Maarsingh 2012].

Conclusie
Het is zeer onduidelijk (kwaliteit van bewijs laag 

tot zeer laag) of er klinisch relevante verschillen 
zijn in duizeligheidsklachten tussen vertigomid-
delen en placebo bij de behandeling van draaidui-
zeligheidsklachten. 

Van bewijs naar aanbeveling
Enkele meta-analyses rapporteren de effectivi-

teit van vertigomiddelen. De kwaliteit van het be-
wijs is echter laag tot zeer laag. Vanwege de lage 
kwaliteit van bewijs worden vertigomiddelen in 
het algemeen niet aanbevolen bij patiënten met 
draaiduizeligheid. Bij kortdurend gebruik lijkt de 
kans op bijwerkingen klein, al is voorzichtigheid 
geboden. De kosten van vertigomiddelen zijn niet 
hoog. Over bètahistine is meer bekend dan over 
andere vertigomiddelen, het is echter niet geregis-
treerd voor de behandeling van draaiduizeligheid.
Aanbeveling: antivertigomiddelen worden bij draai-
duizeligheid niet aanbevolen. 

36 Behandeling met corticosteroïden bij neuri-
tis vestibularis
In een Cochrane-review naar de effectiviteit van 
corticosteroïden bij neuritis vestibularis [Fishman 
2011] werden 4 RCT’s met in totaal 149 patiënten in 
de tweede lijn (SEH) geïncludeerd. De diagnose 
werd gesteld op grond van anamnese, lichamelijk 
en aanvullend onderzoek; er werd onder meer nys-
tagmusonderzoek, calorische prikkeling en MRI 
verricht. Patiënten met gehoorverlies werden in 
alle onderzoeken van deelname uitgesloten. In 
alle 4 RCT’s werden orale corticosteroïden vergele-
ken met placebo. Het soort corticosteroïde, dose-
ring en behandelingsduur verschilde tussen de 
onderzoeken. In 2 RCT’s werden naast de cortico-
steroïden tevens vertigomiddelen of maagbe-
schermers gegeven. Uitkomstmaten waren sub-
jectieve vermindering van de duizeligheid na 24 
uur of de score op de Dizziness Handicap Interven-
tory Score na 1, 3, 6 en 12 maanden. Daarnaast wer-
den de bevindingen bij electronystagmografie, en 
calorische prikkeling gerapporteerd.

Kwaliteit van het bewijs: de auteurs waardeerden 
het bewijs af volgens de GRADE-systematiek van-
wege methodologische beperkingen (onduidelijke 
randomisering en blindering) en vanwege on-
nauwkeurigheid (kleine patiëntenaantallen en 
brede betrouwbaarheidsintervallen). De kwaliteit 
van het bewijs was laag voor alle genoemde uit-
komstmaten.

Effectiviteit: patiënten in de steroïdegroep hadden 
na 24 uur minder duizeligheidsklachten dan de 
controlegroep (2 onderzoeken, n = 60), dit verschil 
was echter niet significant (gepoold RR 0,39; 95%-
BI 0,04 tot 3,57). Ook op de overige uitkomsten was 
er geen significant verschil, behoudens normali-
satie van calorische prikkeling na 1 maand (n = 50; 

Cochrane-review worden deze aantallen wel ver-
meld (zie totstandkoming voor een GRADE evi-
dence profiel) [Della Pepa 2006, Murdin 2016]. Deze 
meta-analyses betreffen echter uitsluitend bèta-
histine. 

Resultaten
Beschrijving onderzoeken 
In de meta-analyse van Amini werden 13 RCT’s 

geïncludeerd (gepubliceerd tussen 1977 en 2006). 
In totaal werden 888 patiënten geïncludeerd; het 
kleinste onderzoek bestond uit 14 deelnemers en 
het grootste onderzoek uit 164 deelnemers. Alle 
onderzoeken vonden plaats in de tweede lijn. De 
diagnose draaiduizeligheid werd gesteld op basis 
van anamnese en lichamelijk onderzoek. Diag-
nostische criteria worden niet vermeld. Alle RCT’s 
gebruikten een vergelijkbare uitkomstmaat, na-
melijk de verandering van ernst en frequentie van 
vertigoklachten. De wijze waarop dit werd nage-
gaan en welke instrumenten werden gebruikt, 
staan niet duidelijk beschreven, evenals de wijze 
waarop de uitkomst in de meta-analyse werd sa-
mengesteld. In drie RCT’s werden ook bevindingen 
bij electronystagmografie als uitkomstmaat ge-
bruikt en in één RCT werd videonystagmografie 
gebruikt. De dosis bètahistine varieerde tussen 
viermaal daags 8 mg, driemaal daags 12 mg en 
twee- tot driemaal daags 16 mg. De follow-upduur 
varieerde van 20 dagen tot 5 maanden. In 1 RCT 
werd cinnarizine 75 mg tweemaal daags, follow-
upduur 1 week met placebo vergeleken en in 1 on-
derzoek werd astemizole (5, 10 en 20 mg eenmaal 
daags, follow-upduur 13 weken) met placebo verge-
leken. In de overige 3 RCT’s werd flunarizine 10 mg 
eenmaal daags met placebo vergeleken; de follow-
upduur varieerde van 1 tot 3 maanden.

In de Cochrane review-werden 17 (deels dezelfde 
onderzoeken) geïncludeerd, waarvan 12 gepubli-
ceerd met in totaal 1025 (567) patiënten. In 16 on-
derzoeken werd bètahistine vergeleken met pla-
cebo. 

Kwaliteit van bewijs
De kwaliteit van bewijs was zeer laag. Het bewijs 

werd afgewaardeerd vanwege:
•	 Kans op vertekening. De kwaliteit van de geïn-

cludeerde onderzoeken werd niet door de revie-
wers beoordeeld. Analyse van enkele beschikba-
re geïncludeerde onderzoeken wees op 
methodologische tekortkomingen (wijze van 
randomiseren en blinderen niet vermeld, ondui-
delijk hoe diagnose en uitkomsten werden vast-
gesteld). Het totaal aantal patiënten in de inter-
ventie- en de controlegroep werd niet vermeld.

•	 Inconsistentie: de uitkomsten waren hetero-
geen (visueel en hoge I2-test), mogelijk als gevolg 
van verschillen wat betreft de geïncludeerde pa-
tiënten, de medicatie en gebruikte doseringen.

•	 Indirectheid: de onderzoekspopulaties waren 
afkomstig uit de tweede lijn en niet vergelijk-
baar met een eerstelijnslijnspopulatie.

Voor publicatiebias werden weliswaar enkele aan-
wijzingen gevonden (asymmetrische Funnel plot, 
Eggers test, p = 0,02), maar onvoldoende om af te 
waarderen. In de Cochrane-review werd de kwali-
teit van het bewijs als laag beoordeeld vanwege 
methodologische tekortkomingen. Het betrof 
eveneens voornamelijk tweedelijnonderzoek.

Effectiviteit
Vertigomiddelen versus placebo

•	 Duizeligheidsklachten: in de meta-analyse van 
Amini zijn de resultaten van de 13 RCT’s gepoold. 
Behandeling met vertigomiddelen (alle midde-
len samen) was effectiever dan placebo (OR 5,37; 
95%-BI 3,26 tot 8,83) bij de behandeling van dui-
zeligheidsklachten. 

•	 Kwaliteit van leven: Hierover werd niet gerappor-
teerd. 

Bètahistine versus placebo
•	 Duizeligheidsklachten: in 8 van de 13 RCTs werd het 

effect van bètahistine vergeleken met placebo. 
Bètahistine was effectiever dan placebo (gepool-
de OR 3,33; 95%-BI 2,34 tot 4,74) bij de behandeling 
van duizeligheidsklachten [Amini 2015]. 

derzoeken uitgevoerd in de eerste lijn. Deze 
droegen voor 37,5% bij aan het gepoolde resultaat.

•	 Verdwijnen nystagmus na 7 dagen: de Epley-manoeu-
vre bleek even effectief als de manoeuvre van 
Gans (1 onderzoek, n = 58; OR 0,67; 95%-BI 0,18 tot 
2,52).

•	 De Epley-manoeuvre bleek even effectief als de 
manoeuvre van Semont (2 onderzoeken = 117; OR 
0,78; 95%-BI 0,32 tot 1,88).

Bijwerkingen 
In onderzoeken waarbij de Epley met andere ma-
noeuvres werd vergeleken, werd misselijkheid en 
braken genoemd als bijwerking (16,7% tot 32%). 

Zie voor GRADE evidence-profielen het deel Tot-
standkoming en methoden bij de webversie van deze 
standaard op www.nhg.org.

Conclusie 
Het is vrij zeker (redelijke kwaliteit van bewijs) dat 
de Epley-manoeuvre de klachten sterker doet ver-
beteren dan placebo bij BPPD van het posterieure 
kanaal. Het is onzeker (zeer lage kwaliteit van be-
wijs) of andere manoeuvres of oefeningen even ef-
fectief als de Epley-manoeuvre zijn.

Van bewijs naar aanbeveling
Het toepassen van de Epley-manoeuvre is een 

betrekkelijk eenvoudige, relatief goedkope behan-
deling die goed toepasbaar is in de huisartsen-
praktijk. Er is voldoende bewijs voor de effectivi-
teit. Wel kunnen er bijwerkingen optreden. 

In het algemeen kan bij de meeste patiënten de 
Epley-manoeuvre goed worden uitgevoerd, even-
tueel volgend op de Dix-Hallpike-kanteltest. Even-
tueel kan de huisarts de hulp inschakelen van een 
hiertoe bekwame fysiotherapeut. Om een Epley 
correct uit te voeren, is enige training noodzake-
lijk. Op www.nhg.org staat hoe de procedure kan 
worden uitgevoerd. Het verdient aanbeveling dit 
enkele malen bij vrijwilligers te oefenen. Er zijn 
aanwijzingen dat de manoeuvre ook effectief is als 
patiënten de Epley-manoeuvre zelf uitvoeren 
[Radtke 2004]. Het aanleren van de manoeuvre, zo-
dat de patiënt deze zelfstandig uit kan voeren, is te 
overwegen als de BPPD recidiveert. 

Aanbeveling 
•	 Bespreek de mogelijkheid een Epley-manoeuvre 

te verrichten bij patiënten met BPPD (typische 
klachten en een positieve Dix-Hallpike-kantel-
test). Doe dit ook als géén nystagmus is waarge-
nomen. 

•	 Verricht geen Epley-manoeuvre bij ernstige be-
wegingsbeperking van de nek (zoals bij ernstige 
artrose, ziekte van Bechterew of reumatoïde ar-
tritis).

•	 Herhaal de Epley-manoeuvre bij onvoldoende re-
sultaat maximaal een keer na minimaal een 
week of laat de patiënt de manoeuvre zelf uit-
voeren.

35 Antivertigomiddelen bij draaiduizeligheid
Achtergrond
Antivertigomiddelen, met als belangrijkste verte-
genwoordigers bètahistine en cinnarizine, wor-
den van oudsher bij (acute) draaiduizeligheids-
klachten regelmatig voorgeschreven. Analyse van 
de gegevens van de tweede Nationale Studie liet 
zien dat 9,2% van de ouderen met niet-vestibulaire 
duizeligheid een antivertigomiddel kreeg voorge-
schreven tijdens het eerste consult [Maarsingh 
2012, Van der Linden 2004]. Vanwege het ontbre-
ken van bewijs over de effectiviteit werd in een eer-
dere versie van deze standaard geadviseerd deze 
middelen niet meer voor te schrijven. Om de stand 
van zaken ten aanzien van de effectiviteit na te 
gaan is een literatuuronderzoek verricht. 

Uitgangsvraag: zijn antivertigomiddelen aan te 
bevelen bij (draai)duizeligheid?

Voor de beantwoording van deze uitgangsvraag 
werd een meta-analyse van matige kwaliteit ge-
bruikt [Amini 2015]. Daarbij werden de vergelijkin-
gen tussen antivertigomiddelen en placebo, en 
specifiek tussen bètahistine en placebo meegeno-
men. Patiëntenaantallen van de behandelings- en 
placebogroep worden niet vermeld. In de meta-
analyse van Della Pepa (AMSTAR-score 3) en een 
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teit en het bijwerkingenprofiel geen plaats voor de 
behandeling van duizeligheidsklachten met flu-
narizine in de huisartsenpraktijk. Andere midde-
len die specifiek zijn geregistreerd voor de behan-
deling van vertigo in Nederland, zoals sulpiride en 
piracetam, en de combinatie van cinnarizine en 
dimenhydrinaat worden niet aanbevolen, gezien 
het ongunstige veiligheidsprofiel en de voorkeur 
voor monotherapie.

39 Brughoektumor
Een brughoektumor is een benigne intracraniële 
tumor die uitgaat van de ramus vestibularis van 
de n. vestibulocochlearis. Andere benamingen 
voor de brughoektumor zijn het vestibulaire 
schwannoom en het acousticusneurinoom. De 
tumor is eenzijdig gelokaliseerd in de inwendige 
gehoorgang en de brughoek, bij patiënten met 
neurofibromatosis type 2 soms bilateraal. De 
klachten bij de ziekte van Ménière kunnen in 
sommige gevallen enigszins lijken op de klachten 
bij een brughoektumor. De klachten bij een brug-
hoektumor zijn meestal continu aanwezig, terwijl 
de klachten bij de ziekte van Ménière aanvalsge-
wijs optreden.

De respons op een onlinevragenlijst onder leden 
van een Britse patiëntenvereniging (British 
Acoustic Neuroma Association), onder andere naar 
de symptomen voor het stellen van de diagnose 
was 58% (n = 598) [Broomfield 2015]. Bij de respon-
denten was gehoorverlies de meest voorkomende 
klacht (84%). Bij 65% was dit geleidelijk progressief, 
bij 15% acuut ontstaan en bij 2% beiden. Andere 
veelvoorkomende klachten waren: onvast zijn op 
de benen of ‘duizeligheid’(51%), eenzijdige tinnitus 
(40%), hoofdpijn (20%) en gevoelloosheid in het ge-
laat (20%). Bij slechts 2,4% van de patiënten was de 
diagnose een toevalsbevinding.

Ter uitsluiting van een brughoektumor beplei-
ten verschillende auteurs het maken van een MRI 
bij iedere nieuwe Ménièrepatiënt [Harcourt 2014]. 
De incidentie van de ziekte van Ménière is 1900 
per miljoen per jaar [Harcourt 2014] en van een 
brughoektumor 20 per miljoen per jaar [Hersen-
stichting]. In Nederland wordt ongeveer 340 maal 
per jaar een brughoektumor vastgesteld, maar 
niet altijd op grond van een initiële verdenking op 
de ziekte van Ménière. De kans een brughoektu-
mor te vinden bij een patiënt met de ziekte van 
Ménière is dus klein. 

Aanbeveling: diagnostiek ter uitsluiting van een 
brughoektumor is niet bij iedere nieuwe Ménière-
patiënt noodzakelijk. Indien het gehoorverlies 
acuut is begonnen of snel progressief is, en bij bij-
komende klachten, zoals onvastheid ter been, 
hoofdpijn of een persisterende tinnitus, moet ver-
wijzing naar een kno-arts worden overwogen ter 
uitsluiting van andere oorzaken, zoals een brug-
hoektumor.

40 Vestibulaire revalidatie
Behandeling vestibulaire revalidatie
Achtergrond
Vestibulaire revalidatie is een behandeling waar-
bij de patiënt zes tot twaalf weken lang iedere dag 
voorgeschreven lichamelijke oefeningen uitvoert 
(zoals schudden of knikken met het hoofd). Het 
principe van de behandeling berust op een com-
pensatiemechanisme van het centraal zenuwstel-
sel. Het doel van vestibulaire revalidatie is het li-
chaam aan de verstoorde signalen uit het 
beschadigde evenwichtsorgaan te laten wennen, 
waardoor de duizeligheidsklachten afnemen. De 
oefeningen kunnen bovendien de patiënt helpen 
om de angst te overwinnen activiteiten te onder-
nemen die de duizeligheid kunnen verergeren en 
het evenwichtsgevoel te verbeteren, waardoor de 
kans op vallen afneemt. In Nederland wordt vesti-
bulaire revalidatie meestal uitgevoerd door een 
fysiotherapeut die hiervoor een cursus heeft ge-
volgd. 

Uitgangsvraag: is vestibulaire revalidatie als be-
handeling voor draaiduizeligheid die veroorzaakt 
wordt door perifere vestibulaire aandoeningen ef-
fectief?

Effectiviteit
•	 Duizeligheid: in de Cochrane-review vermeldt het 

merendeel van de onderzoeken een afname van 
de aantallen en/of de intensiteit in de interven-
tiegroep ten opzichte van de controlegroep. In de 
BEMED RCT nam in alle onderzoeksgroepen het 
gemiddeld aantal aanvallen per maand af. Het 
RR van een lage dosering ten opzichte van pla-
cebo was 1,04 (95%-BI 0,94 tot 1,14), van een hoge 
dosering 1,01 (95%-BI 0,92 tot 1,11). Het gemiddeld 
aantal aanvallen per maand was in de placebo-
groep lager dan in de groepen met lage of hoge 
dosering (resp. 2,7; 3,2 en 3,3).

•	 Kwaliteit van leven: de Cochrane-review vermeldt 1 
RCT waarin de kwaliteit van leven wordt gerap-
porteerd. In de bètahistinegroep verbeterde de 
mate van activiteit van de patiënt na 2 en 3 
maanden ten opzicht van de controlegroep. In de 
BEMED RCT verschilde de (verandering in) kwa-
liteit van leven niet tussen de onderzoeksgroe-
pen.

•	 Overige uitkomsten: het merendeel van de onder-
zoeken in de Cochrane-review vermeldt een af-
name van de aantallen en/of de intensiteit van 
de duizeligheid in de interventiegroep. Er werd 
in de meeste RCT’s geen significante verbetering 
gevonden van gehoorverlies of tinnitus in de in-
terventiegroep ten opzichte van -placebo, be-
houdens in 1 RCT (p < 0,0001). In deze werd ook 
als enige een vermindering van vol gevoel in het 
oor gevonden.

Bijwerkingen: de Cochrane-review rapporteert 1 RCT 
waar in de interventiegroep vaker hoofdpijn werd 
gemeld (5/41) dan in de placebogroep (0/40). Bijwer-
kingen in de BEMED RCT verschilden niet tussen 
de onderzoeksgroepen.

Conclusie: het is op grond van de resultaten van de 
BEMED trial onwaarschijnlijk (hoge kwaliteit van 
bewijs BEMED trial) dat bètahistine als aanval-
spreventie effectief is bij de ziekte van Ménière.

Van bewijs naar aanbeveling
Het oudere bewijs in de Cochrane-review is van 

te lage kwaliteit om de vraag te beantwoorden, 
maar op grond van de recente kwalitatief goede 
BEMED RCT is er geen reden om bètahistine voor 
te schijven als aanvalspreventie bij de ziekte van 
Ménière. De patiëntenpopulatie in de BEMED RCT 
was afkomstig uit derdelijnscentra en komt niet 
geheel overeen met de huisartsenpraktijk. De 
werkgroep acht de kans echter onwaarschijnlijk 
dat bètahistine in de eerste lijn wel effectief is.

Patiënten geven op grond van de resultaten van 
de focusgroep en de knelpuntanalyse aan geen be-
hoefte te hebben aan onderhoudsbehandeling met 
medicatie. Het farmacotherapeutisch kompas ver-
meldt als bijwerkingen van bètahistine (> 10%) 
hoofdpijn, misselijkheid, dyspepsie. Ook een 
proefbehandeling is in het algemeen af te raden. 
De kosten van bètahistine zijn laag.

Aanbeveling: bètahistine wordt bij de ziekte van 
Ménière niet geadviseerd.

38 Flunarizine en overige geneesmiddelen
Flunarizine is geregistreerd voor vestibulaire ver-
tigo ten gevolge van een vastgestelde functiestoor-
nis van het vestibulaire systeem, waarbij gedu-
rende maximaal zes maanden een 
onderhoudsbehandeling wordt gegeven. Er is ech-
ter onvoldoende bewijs voor de effectiviteit uit ge-
publiceerd onderzoek (zie ook  Farmacotherapeu-
tisch Kompas). Ernstige bijwerkingen, zoals 
parkinsonisme en depressie, zijn beschreven; ge-
wichtstoename en toename van eetlust  en ver-
minderd reactie- en concentratievermogen  ko-
men  zeer vaak voor (> 10%) [Teive 2004, 
Zorginstituut Nederland 2016]. De meeste onder-
zoeken naar het effect van flunarizine bij duizelig-
heid zijn vergelijkende onderzoeken met andere 
geneesmiddelen. Er zijn enkele oudere placeboge-
controleerde trials met verschillende, vaak kleine 
patiëntengroepen [Oosterveld 1988]. Er zijn geen 
onderzoeksgegevens naar het gebruik van flunari-
zine bij eerstelijnspatiënten. De werkgroep ziet op 
grond van het zeer beperkte bewijs voor effectivi-

2 onderzoeken; RR 2,81; 95%-BI 1,32 tot 6) ten fa-
veure van corticosteroïdbehandeling. Dit verschil 
was na 12 maanden niet meer significant (n = 89, 2 
onderzoeken, RR 1,58; 95%-BI 0,45 tot 5,62). Een an-
dere meta-analyse kwam tot vergelijkbare conclu-
sies [Goudakos 2010].

Conclusie: er is veel onzekerheid (lage kwaliteit 
van bewijs) over de effectiviteit van steroïden bij 
neuritis vestibularis. 

Aanbeveling: de effectiviteit van corticosteroïden 
bij neuritis vestibularis is niet bewezen. Gebruik 
van corticosteroïden kan gepaard gaan met (ern-
stige) bijwerkingen. Bij neuritis vestibularis wordt 
behandeling met orale corticosteroïden niet gead-
viseerd.

37 Bètahistine voor de behandeling van de ziek-
te van Ménière
Achtergrond
Bètahistine is geregistreerd voor de behandeling 
van de ziekte van Ménière. Het werkingsmecha-
nisme van bètahistine zou onder andere geba-
seerd zijn op vermindering van endolymfatische 
druk. Doel van medicamenteuze behandeling is 
vermindering van ernst en aantal van de aanval-
len, voorkomen van gehoorverlies en oorsuizen. 

Uitgangsvraag: is bètahistine als aanvalspreventie 
aan te bevelen bij de ziekte van Ménière? 

Bij de beantwoording van deze vraag werd ge-
bruikgemaakt van een Cochrane-review [James 
2001, update 2011] van goede kwaliteit (AMSTAR 
9/11) en van een later verschenen RCT [Adrion 
2016]. Een andere meta-analyse van mindere kwa-
liteit wordt niet besproken (Amstar 3/11) [Nauta 
2014]. 

Resultaten
Beschrijving onderzoeken 
In de Cochrane-review werden 7 RCT’s geïnclu-

deerd met in totaal 243 Ménièrepatiënten. De di-
agnostische criteria in de RCT’s verschilden. Alle 
RCT’s vergeleken bètahistine met placebo; de do-
sering varieerde van viermaal daags 4 mg tot drie-
maal daags 24 mg. De follow-up liep van 2 tot 16 
weken; in één RCT tot tienmaal de gemiddelde 
duur tussen de aanvallen per individuele patiënt 
(tot 40 weken). De wijze waarop de duizeligheids-
aanvallen, tinnitus en een vol gevoel in het oor 
werden gemeten liep uiteen van één enkele vraag 
tot puntenschalen op vaste intervallen voor inten-
siteit, duur en misselijkheid en braken. Het gehoor 
werd gemeten met verschillende soorten audio-
grammen. In één RCT werd kwaliteit van leven 
gemeten met een driepuntschaal.

In een Duitse RCT (BEMED onderzoek) werden 
221 patiënten uit 14 derdelijnscentra gerandomi-
seerd in 3 onderzoeksgroepen: een lage dosis bèta-
histine (2 x 24 mg, n = 73), een hoge dosis (3x 48 mg, 
n = 74) of placebo (n = 74). De Ménièrediagnose 
werd gebaseerd op vastgestelde internationale cri-
teria en patiënten moesten minimaal 2 aanvallen 
per maand hebben gehad in drie opeenvolgende 
maanden voorafgaand aan het onderzoek, gehoor-
verlies op een audiogram en tinnitus of een vol 
gevoel in het aangedane oor. Uitkomsten waren 
het aantal aanvallen per maand na 7 tot 9 maan-
den behandeling, duur en ernst van de aanvallen 
gemeten met dagboeken, en kwaliteit van levens-
cores gemeten met vragenlijsten [Adrion 2016]. 

Kwaliteit van bewijs: De kwaliteit van het bewijs in 
Cochrane-review was laag. De RCT’s die in de Co-
chrane-review waren opgenomen hadden (soms 
forse) methodologische beperkingen (lage patiën-
tenaantallen, onduidelijkheid over wijze van ran-
domisatie/geblindeerde toewijzing, relatief hoge, 
of ontbrekende gegevens over uitval). Pooling van 
de resultaten bleek niet goed mogelijk vanwege 
heterogeniteit van diagnostische criteria en hete-
rogeniteit of onvoldoende rapportage van uitkom-
sten. De synthese is daarom gebaseerd op één on-
derzoek waarvan de kwaliteit als laag werd 
beoordeeld [Mira 2003], zie GRADE evidence profi-
le). 

De kwaliteit van bewijs van de BEMED RCT is 
hoog. Er werden geen aanwijzingen voor verteke-
ning gevonden. 
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activiteiten die de klachten tegengaan, zijn afwis-
selend op de tenen en plat op de voet gaan staan en 
passen op de plaats maken

42 Medicatieaanpassing vanwege orthostati-
sche hypotensie bij hypertensiebehandeling
Achtergrond
De relatie tussen gemeten orthostatische hypo-
tensie en duizeligheidklachten is zwak en lang 
niet alle patiënten met een meetbare orthostati-
sche hypotensie hebben klachten (noot 16). In deze 
noot wordt alleen ingegaan op ‘gemeten’ orthosta-
tische hypotensie.

Onder ouderen met hypertensie is de prevalen-
tie van orthostatische hypotensie hoger dan bij 
normotensieve ouderen, gemiddeld 15% versus 7% 
[Di Stefano 2015, Hajjar 2005, Naschitz 2006]. Een 
slecht gereguleerde hypertensie is geassocieerd 
met een verhoogde prevalentie van orthostatische 
hypotensie [Kamaruzzaman, 2010, Wu 2008], mo-
gelijk door desensibilisatie van arteriële barore-
ceptoren bij (langdurige) hypertensie. Behande-
ling van hypertensie met medicatie kan echter ook 
weer leiden tot orthostatische hypotensie als ge-
volg van het beoogde bloeddrukverlagende effect. 
Het gebruik van antihypertensiva kan orthostati-
sche hypotensie dus zowel verergeren als vermin-
deren. De associaties tussen gebruik van verschil-
lende antihypertensiva en orthostatische 
hypotensie zijn niet eenduidig. Dit kan de huisarts 
voor een moeilijke keus stellen met betrekking tot 
aanpassing van antihypertensieve medicatie bij 
duizeligheidklachten. 

Uitgangsvraag: in hoeverre heeft aanpassing (I) 
van antihypertensiva invloed op duizeligheid-
klachten (O) bij patiënten die worden behandeld 
voor hypertensie (P)? 

Resultaten 
Er werd geen gerandomiseerd onderzoek gevon-

den waarin het effect van aanpassing van antihy-
pertensiva op duizeligheidklachten door ortho-
statische hypotensie werd nagegaan. Hieronder 
worden enkele onderzoeken besproken over opti-
male bloeddruk bij orthostatische hypotensie en 
de associatie tussen orthostatische hypotensie en 
verschillende antihypertensiva. 

Optimale instelling van de bloeddruk bij geobjectiveerde 
orthostatische hypotensie

In een cross-sectioneel onderzoek onder 289 ge-
includeerde patiënten met hypertensie behandeld 
met antihypertensiva in de tweede lijn werd de 
bloeddruk meerdere malen zittend, staand en 
door hen zelf thuis gemeten [Barochiner 2012]. Bij 
28 patiënten werd orthostatische hypotensie vast-
gesteld. Bij slechte bloeddrukcontrole (zittend sys-
tolische bloeddruk > 140/90 mmHg of > 135/85 
mmhg gemiddeld bij thuismeting) was de preva-
lentie van orthostatische hypotensie significant 
hoger, 14 tot 15% versus 6 tot 7% (p = 0,02). In de 
(kleine) groep patiënten met orthostatische hypo-
tensie had 39% een staande systolische bloeddruk < 
118 mmHg, 3,6% had 118 tot 128 mmHg, 21% had 129 
tot 138 mmHg en 35% > 138 mmHg. 

Onderlinge vergelijking antihypertensiva
In bovengenoemd onderzoek kwam orthostati-

sche hypotensie vaker voor bij gebruikers van alfa-
blokkers: 75% versus 8,5% (p < 0,01). Voor de overige 
antihypertensiva werden geen significante ver-
schillen gevonden [Barochiner 2012].

In een niet-gerandomiseerd dubbelblind onder-
zoek kregen 50 voordien onbehandelde hyperten-
sieve ouderen (bloeddruk > 160/95, leeftijd > 65 jaar) 
gedurende 2 jaar één van de volgende vijf antihy-
pertensiva voorgeschreven: nifedipine 2 dd 20 mg, 
metoprolol 2 dd 4 0mg, enalapril 2 dd 5 mg, prazo-
sine 3 dd 1 mg, thiazidediureticum 2 dd 2 mg. Te-
vens was er een controlegroep van 50 normoten-
sieve ouderen, gematched qua leeftijd, gewicht en 
BMI [Masuo 1996]. Bij aanvang van het onderzoek 
had 20% van hypertensieve ouderen versus 4% nor-
motensieve ouderen orthostatische hypotensie. 
De prevalentie van orthostatische hypotensie in 
de groep behandeld met nifedipine, metoprolol en 
enalapril daalde significant naar 0%. In de contro-
legroep en de groepen behandeld met prazosine en 

verbetering van de score in de interventiegroep 
zien (standardised mean difference (SMD) -0,68; 
95%-BI -0,87 tot -0,49). 

Bijwerkingen: in geen van de 39 onderzoeken (n = 
2441) werden ernstige bijwerkingen als gevolg van 
de behandeling beschreven. Milde klachten van 
tijdelijke toename van duizeligheid en spierpijn 
traden in een minderheid van de gevallen op. 

Conclusie: er is zekerheid (redelijke kwaliteit van 
bewijs) dat vestibulaire revalidatie veilig en effec-
tief de duizeligheidsklachten vermindert bij lan-
ger bestaande draaiduizeligheid die veroorzaakt 
wordt door perifere eenzijdige vestibulaire proble-
matiek. Er is onzekerheid (lage kwaliteit van be-
wijs) dat de score op de Vertigo Symptoms Scale bij 
langer bestaande draaiduizeligheid die veroor-
zaakt wordt door perifere eenzijdige vestibulaire 
problematiek afneemt.

Van bewijs naar aanbeveling: vestibulaire revalidatie 
is een behandeling waar patiënten met draaidui-
zeligheid in de huisartsenpraktijk mogelijk baat 
bij zouden kunnen hebben. Er is bewijs voor de ef-
fectiviteit van de behandeling en er zijn geen ern-
stige bijwerkingen bekend. De kosten van de be-
handeling zijn relatief laag, enkele sessies met een 
fysiotherapeut kunnen afdoende zijn om de oefe-
ningen te leren. De afgelopen jaren is het aantal 
fysiotherapeuten dat de cursus vestibulaire revali-
datie heeft gevolgd sterk toegenomen, waardoor 
de behandeling toegankelijker is geworden voor de 
eerste lijn. Kanttekening is wel dat veel onderzoe-
ken in een tweedelijnspopulatie verricht zijn. 
Daarnaast heeft het merendeel van de patiënten 
in deze onderzoeken al langer dan een maand dui-
zeligheidsklachten. Hierdoor zijn de resultaten 
niet goed te generaliseren naar patiënten in de 
huisartsenpraktijk met draaiduizeligheid die re-
latief kort bestaat. Vaak heeft draaiduizeligheid 
als gevolg van perifere vestibulaire problematiek 
een gunstige prognose waarbij de klachten na en-
kele weken tot maanden sterk afnemen of verdwij-
nen. Voor langer bestaande (balans)klachten als 
gevolg van eenzijdige vestibulaire uitval kan vesti-
bulaire revalidatie een optie zijn.

Aanbeveling: bij langdurige klachten van draai-
duizeligheid (arbitrair > drie maanden) kan vesti-
bulaire revalidatie worden overwogen.

41 Behandeling orthostatische hypotensie met 
niet-medicamenteuze adviezen
In de European Society of Cardiology (ESC) richtlijn 
over syncope wordt gesteld dat het belangrijkste 
onderdeel van de behandeling uitleg over de aan-
doening is [Moya 2009]. In de richtlijn wordt gead-
viseerd om de patiënt zich er bewust van te laten 
zijn wanneer de klachten kunnen optreden. 
Klachten kunnen in sommige gevallen worden 
voorkomen door uitlokkende factoren te vermij-
den. Patiënten wordt geadviseerd een goede hy-
dratatietoestand te behouden door voldoende 
vochtinname. Sommige patiënten hebben baat bij 
bepaalde manoeuvres. In een systematische re-
view werd de effectiviteit van niet-medicamen-
teuze adviezen in 23 onderzoeken nagegaan [Mills 
2015]. De kwaliteit van de geïncludeerde onderzoe-
ken liep sterk uiteen; de resultaten werden niet 
gepoold. Bij patiënten met klassieke orthostati-
sche hypotensie bleken bepaalde bewegingsma-
noeuvres effectief, zoals de benen kruisen, hurken, 
gaan zitten met het hoofd tussen de benen, het 
hele lichaam aanspannen, of voorover leunen met 
gekruiste armen. Patiënten met veneuze insuffi-
ciëntie hebben mogelijk enige baat bij steunkou-
sen. Er is enig bewijs dat met het hoofd 5 graden 
omhoogslapen niet zinvol is.

Conclusie: er is enig bewijs dat bepaalde bewe-
gingsmanoeuvres de klachten bij orthostatische 
hypotensie kunnen verminderen.

Aanbeveling: bespreek met de patiënt dat de 
klachten mogelijk tegen kunnen worden gegaan 
door een bloeddrukverhoging te bewerkstelligen 
door houdingsverandering of door te bewegen. 
Houdingen waarmee dit effect bereikt kan wor-
den, zijn: staan met gekruiste benen, met het 
hoofd vooroverbuigen en hurken of knielen. Spier-

Resultaten
Beschrijving onderzoeken: de veiligheid en effectivi-

teit van vestibulaire revalidatie voor draaiduize-
ligheid, veroorzaakt door perifere eenzijdige vesti-
bulaire problematiek (zoals BPPD of neuritis 
vestibularis met een langdurige beloop, of de 
ziekte van Ménière), werd geëvalueerd in een Co-
chrane-review uit 2015 [McDonnell 2015].

In deze Cochrane-review werden 39 RCT’s geïn-
cludeerd met in totaal 2441 volwassen patiënten. 
Het merendeel van de patiënten was ouder dan 65 
jaar en had langer dan een maand duizeligheids-
klachten. Patiënten werden voornamelijk geïnclu-
deerd uit tweedelijnspopulaties nadat de diagnose 
gesteld was door een kno-arts of neuroloog. Diag-
noses van de patiënten verschilden per onderzoek 
en bestonden uit BPPD, acute eenzijdige uitval van 
het evenwichtsorgaan (bijvoorbeeld als gevolg van 
neuritis vestibularis), postoperatieve vestibulaire 
problematiek na een operatie bij het evenwichts-
orgaan en de ziekte van Ménière. Bij het merendeel 
van de onderzoeken bestonden de duizeligheids-
klachten al langer dan een maand. Enkele onder-
zoeken met een relatief laag aantal patiënten eva-
lueerden het effect van vestibulaire revalidatie op 
acuut ontstane duizeligheidsklachten (< een 
week). De belangrijkste uitkomstmaat was de 
vraag of er afname was van de duizeligheidsklach-
ten en de score op de Vertigo Symptoms Scale (VSS), 
een gevalideerde vragenlijst waarbij de frequentie 
en intensiteit van de duizeligheidsklachten in de 
laatste twaalf maanden gemeten worden. De on-
derzoeken hadden een follow-up van drie tot 
twaalf maanden. De effectiviteit van vestibulaire 
revalidatie werd in zestien van de 39 onderzoeken 
vergeleken met geen, of een placebo-interventie 
(lichamelijke oefeningen die niet gericht waren op 
verbetering van het evenwicht). In zeven onder-
zoeken werd vestibulaire revalidatie vergeleken 
met een andere interventie, zoals de Epley-ma-
noeuvre, en in achttien onderzoeken werden ver-
schillende vormen van vestibulaire revalidatie 
onderling vergeleken. De meeste van deze onder-
zoeken werden in de tweede of de derde lijn uitge-
voerd. Slechts twee RCT’s werden uitgevoerd in de 
eerste lijn. 

Kwaliteit van bewijs: alle grotere onderzoeken in de 
review (n > 100) waarin vestibulaire revalidatie 
werd vergeleken met geen of een placebointerven-
tie vonden een significante afname van duizelig-
heidsklachten in het voordeel van vestibulaire re-
validatie. Er was sprake van een grote 
heterogeniteit tussen de uitkomstmaten van de 
onderzoeken, de inhoud van de vestibulaire revali-
datiebehandeling en de verschillende populaties. 
Als gevolg hiervan konden slechts vier RCT’s (n = 
565) gepoold worden voor de subjectieve afname 
van duizeligheidsklachten en drie RCT’s (n = 540) 
voor de Vertigo Symptoms Scale. Van deze vier on-
derzoeken werden er twee in de eerste lijn uitge-
voerd (n = 313). Bij pooling werden drie RCTs (n = 
540) voor beide uitkomstmaten meegenomen. 
•	 In deze onderzoeken werd vestibulaire revalida-

tie vergeleken met géén behandeling, waardoor 
er kans op vertekening door het placebo-effect 
was; het bewijs werd hiervoor afgewaardeerd. In 
de vierde RCT (n = 25), die alleen werd gebruikt 
bij de pooling voor de afname van duizeligheids-
klachten, werd wel vergeleken met een placebo-
behandeling. De kwaliteit van bewijs voor de 
uitkomstmaat afname duizeligheidsklachten 
was redelijk.

•	 Het bewijs voor de uitkomstmaat Vertigo 
Symptoms Scale werd verder afgewaardeerd 
vanwege heterogeniteit (I2 = 99%). De kwaliteit 
van bewijs was laag.

Effectiviteit
Afname duizeligheidsklachten
Pooling van vier onderzoeken (n = 565) toonde een 
subjectieve vermindering van duizeligheids-
klachten in het voordeel van vestibulaire revalida-
tie (OR 2,67; 95%-BI 1,85 tot 3,86). 

Vertigo Symptom scale
Pooling van drie onderzoeken (n = 540) liet een 
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spectief de gegevens geanalyseerd van 448 SEH-
patiënten met duizeligheidsklachten bij wie een 
CT-scan was gemaakt. Patiënten met aanwijzin-
gen voor neurologische afwijkingen werden niet 
geëxcludeerd. Bij 10 patiënten (2,2%) werd ern-
stige pathologie gevonden, zoals een bloeding of 
tumor. Bij 104 patiënten werd later opnieuw een 
CT-scan of MRI gemaakt, bij 16 patiënten veran-
derde de diagnose. Het ging meestal om een ge-
mist infarct. De gerapporteerde sensitiviteit van 
de initiële CT-scan voor het vinden van oorzaken 
van acute duizeligheid is 40%, de negatief voor-
spellende waarde 88% [Lawhn-Heath 2013].

Conclusie: de sensitiviteit van een CT-scan bij kort 
bestaande duizeligheidsklachten voor het vinden 
van een herseninfarct is laag. 

Overwegingen: een negatieve CT-scan sluit een in-
farct niet uit. Een CT kan bij kort bestaande klach-
ten wel bloedingen aantonen of uitsluiten. MRI-
onderzoek is geschikt om een infarct te vinden of 
uit te sluiten. Deze wordt bij voorkeur na ongeveer 
3 dagen gemaakt. 

Aanbeveling: overleg met een neuroloog of verwijs 
bij aanhoudende duizeligheidsklachten waarbij 
de huisarts een beroerte vermoedt, óók als recent 
CT-onderzoek geen afwijkingen liet zien.

45 Andere aanvullende onderzoeksmogelijkhe-
den in de tweede en derde lijn
Bij ernstige, persisterende, invaliderende klachten 
of persisterende diagnostische onzekerheid die 
grote impact heeft op de kwaliteit van leven, kan 
verwijzing naar een multidisciplinair duizelig-
heidscentrum worden overwogen. Deze centra be-
staan meestal uit een samenwerking tussen de 
vakgroepen kno, neurologie, biometrie (klinische 
neurofysiologie) en fysiotherapie. Bij ernstige, per-
sisterende, invaliderende klachten of persisterende 
diagnostische onzekerheid die grote impact heeft 
op de kwaliteit van leven, kan verwijzing naar een 
multidisciplinair duizeligheidscentrum worden 
overwogen. Deze centra bestaan meestal uit een sa-
menwerking tussen de vakgroepen kno, neurolo-
gie, biometrie (klinische neurofysiologie) en fysio-
therapie. De meerwaarde zou zijn gelegen in de 
gebundelde expertise en een uitgebreidere diffe-
rentiaaldiagnose, waaronder een aantal potentieel 
behandelbare diagnosen [Van Leeuwen 2015].

Om de patiënt te kunnen informeren over het 
onderzoek dat bij een verwijzing kan worden ver-
richt, worden hier de aanvullende onderzoeken 
vermeld die in de multidisciplinaire richtlijn Dui-
zeligheid bij ouderen staan beschreven [KNO-ver-
eniging 2015]. In de MDR was geen specifieke lite-
ratuursearch verricht, er is gebruikgemaakt van 
relevante publicaties en het handboek Dizziness. A 
practical approach to diagnosis and management 
[Bronstein 2007]. Het overzicht is aangevuld met 
enkele resultaten van een literatuuronderzoek 
van de werkgroep (zie Totstandkoming en methoden). 
•	 Draaistoelonderzoek: hiermee kan men een indruk 

krijgen van lateralisatie van de vestibulaire dis-
functie in de beginfase, de compensatie van pe-
rifeer vestibulaire uitval op wat langere termijn, 
alsook centraal vestibulaire afwijkingen. 

•	 Calorisatie: hierbij wordt water in de oren gespo-
ten om een asymmetrie in de vestibulaire func-
tie van het binnenoor aan te tonen, waarbij men 
zich moet realiseren dat de functiestoornis ook 
het gevolg kan zijn van een aandoening van de 
nervus of nucleus vestibularis. Een eventuele 
nystagmus die hierbij ontstaat, kan direct wor-
den waargenomen of worden vastgelegd met 
electronystagmografie.

•	 Electronystagmografie (ENG): hierbij worden de oog-
bewegingen en daarmee een eventuele nystag-
mus grafisch weergegeven door gebruik te ma-
ken van de elektrische voortgeleiding. Er worden 
hiertoe elektroden rond de ogen geplakt of ge-
bruikgemaakt van een speciale bril. 

•	 Audiogram: om gehoorverlies te kunnen karakte-
riseren, uni- of bilateraal, perceptief of conduc-
tief, waarbij men zich moet realiseren dat het 
gehoorverlies ook het gevolg kan zijn van een 

orthostatische hypotensie te kunnen geven. Be-
wijs hiervoor op basis van een experimenteel on-
derzoek is echter zeer beperkt. Alfablokkers wor-
den in de NHG-Standaard CVRM niet geadviseerd 
als hypertensiebehandeling. 

Aanbevelingen 
•	 Bij patiënten met hypertensie en orthostatische 

hypotensie is de optimale bloeddrukinstelling 
120 tot 140). De streefwaarde bij 80 plussers is 
150-160 mmHg (zie voor actuele streefwaardes 
de NHG-Standaard CVRM).

•	 Anders dan vaak gedacht wordt, kunnen de 
klachten veelal juist verminderen door de bloed-
druk beter in te stellen, al is een systolische 
bloeddruk < 120 mmHg geassocieerd met een 
hogere prevalentie van orthostatische hypoten-
sie. 

•	 Naast dosisaanpassing valt te overwegen een 
ander antihypertensivum te kiezen met name 
als patiënten een diureticum (met name thiazi-
de-diuretica) gebruiken. ACE-remmers geven 
mogelijk minder snel orthostatische hypotensie 
als bijwerking. 

•	 In alle gevallen geldt: ‘Start low, go slow’ (zie 
NHG-Standaard CVRM) [Beckett 2008, Bejan-
Angoulvant 2010]. 

43 Systematische benadering 
Aan persisterende duizeligheid kunnen meerdere 
factoren bijdragen, terwijl lang niet altijd één of 
meer specifieke oorzaak wordt gevonden. Diverse 
onderzoekers zijn van mening dat aspecifieke dui-
zeligheid bij ouderen als een geriatrisch syndroom 
dient te worden benaderd [Stam 2015, Maarsingh 
2014, Gomez 2011, Tinetti 2000]. Het doel van deze 
systematische benadering is niet om één enkel-
voudige oorzaak van de duizeligheid te vinden, 
maar om de rol van verschillende bijdragende fac-
toren te reduceren en de ervaren beperkingen door 
de duizeligheid te verminderen.

Factoren die kunnen bijdragen aan aspecifieke 
duizeligheid bij ouderen zijn onder andere cardio-
vasculaire aandoeningen, visusproblemen, ver-
minderd gehoor, verminderde spierkracht, psy-
chische klachten en polyfarmacie. 

44 Waarde CT-scan in vroeg stadium van de 
klachten
Bij patiënten met acute draaiduizeligheid bij wie 
een beroerte wordt vermoed of bij wie de arts een 
beroerte wil uitsluiten, wordt op de SEH in de regel 
beeldvormende diagnostiek (CT-scan) verricht. 
Het is de vraag of kleine infarcten of bloedingen op 
een initiële CT-scan bij kort bestaande klachten 
zichtbaar zijn. Dit kan van belang zijn bij patiën-
ten met aanhoudende duizeligheidsklachten bij 
wie de huisarts een beroerte vermoedt, óók als re-
cent CT-onderzoek geen afwijkingen liet zien. 
Hiertoe zijn de testeigenschappen van een CT-
scan in een vroeg stadium van duizeligheids-
klachten in de literatuur nagegaan.

Resultaten
•	 In een retrospectief onderzoek over een periode 

van 2 jaar werden 188 SEH- of opgenomen pa-
tiënten met duizeligheidsklachten geïnclu-
deerd. Met MRI bleek bij 39 (21%) patiënten een 
vertebrobasilair infarct, 32 (17%) een andere ern-
stige afwijking. Bij slechts 2 van de 21 patiënten 
bij wie met een MRI (referentietests) een hersen-
infarct was gevonden en bij wie tevens een initi-
ele CT (indextest) was gemaakt, kon op de initi-
ele CT al een infarct worden waargenomen 
[Kabra 2015].

•	 In een prospectief onderzoek naar kenmerken 
die wijzen op een beroerte, werden 358 opeenvol-
gende patiënten op een SEH met als belangrijk-
ste klacht bewegingsonzekerheid geïncludeerd. 
Bij alle patiënten werd een CT-scan (indextest) 
gemaakt. Bij 26 patiënten bleek op de initiële CT-
scan een neurologische afwijking, meestal een 
infarct. Bij de overige patiënten werd 2 dagen 
later een CT of MRI (beide golden als referentie-
test) gemaakt. Bij 41 van hen werd alsnog een 
infarct vastgesteld [Honda 2014]. 

•	 In een Amerikaans onderzoek werden retro-

het thiazidediureticum was er geen significante 
verandering. Geen van de patiënten met orthosta-
tische hypotensie had klinische symptomen zoals 
duizeligheidsklachten. De in het onderzoek ge-
bruikte doseringen zijn ongebruikelijk in de huis-
artsenpraktijk en onvermeld is in hoeverre de an-
tihypertensiva bloeddrukreductie gaven. 

In een prospectief dubbel blind cross-over on-
derzoek naar de vraag of er een verschil is in vóór-
komen van orthostatische hypotensie bij gebruik 
van enalapril of nifedipine werden 36 ouderen met 
hypertensie (leeftijd > 65 jaar, systolische bloed-
druk 140 tot 190 mmHg of diastolisch 90 tot 110 
mmHg) gerandomiseerd in een nifedipinegroep 
(start eenmaal daags 30 mg) en een enalaprilgroep 
(start  eenmaal daags 5 mg) [Slavachevsky 2000]. 
Patiënten kregen 8 weken het ene middel, vervol-
gens 4 weken géén en daarna 8 weken het andere 
middel. Op baseline was de systolische bloeddruk 
gemiddeld 160 mmHg en voldeden 3 patiënten aan 
de criteria voor orthostatische hypotensie. Bij ena-
lapril daalde de bloeddruk van 150 tot 158 mmHg 
naar 140 tot 143 mmHg en bij nifedipine van 148 
tot 160 mmHg naar 136 tot 145 mmHg bij respec-
tievelijk liggende en staande metingen. Bij nifedi-
pine voldeden 6 patiënten na 8 weken aan de crite-
ria voor orthostatische hypotensie, bij enalapril 
geen (p = 0,0002). De ontstane orthostatische hy-
potensie verdween weer na het staken van het 
middel.

Uit een niet-systematische review van Hajjar uit 
2005 wordt beschreven dat met name alfablokkers 
en thiazidediuretica zijn geassocieerd met een 
verhoogde prevalentie van orthostatische hypo-
tensie. ACE-remmers lijken daarentegen vermin-
dering van orthostatische hypotensie te geven. De 
bevindingen over andere antihypertensiva zijn 
wisselend [Hajjar 2005]. 

In een cross-sectioneel onderzoek naar de asso-
ciatie tussen medicatiegebruik en orthostatische 
hypotensie bij oudere vrouwen werd juist meer or-
thostatische hypotensie gezien bij gebruiksters 
van bètablokkers [Kamaruzzaman 2010]. Daaren-
tegen leek nebivolol een verbetering te geven van 
orthostatische hypotensie [Cleophas 2002]. Calci-
umantagonisten leken over het algemeen weinig 
invloed op orthostatische hypotensie te hebben. 

Kwaliteit van het geïncludeerde en gevonden onderzoek: 
de gevonden onderzoeken waren voornamelijk 
cross-sectioneel en over het algemeen van zeer 
lage kwaliteit. De gevonden reviews waren niet 
systematisch. Twee prospectieve onderzoeken 
[Masuo 1996, Slavachevsky 2000] hadden kleine 
patiëntgroepen en methodologische tekortko-
mingen. Net als in de beschreven onderzoeken 
richtten de andere onderzoeken zich zonder uit-
zondering op gemeten orthostatische hypotensie 
waarbij niet duidelijk is in hoeverre er tevens dui-
zeligheidsklachten waren. 

Conclusies
•	 Behandeling van hypertensie vermindert optre-

den van orthostatische hypotensie. 
•	 Orthostatische hypotensie lijkt het minst voor 

te komen bij een systolische bloeddruk van rond 
de 120 tot 140mmHg (Barochiner 118 tot 128 
mmHg, Masuo 100 tot 140 mmHg).

•	 ACE remmers geven mogelijk minder orthosta-
tische hypotensie dan andere antihypertensiva. 

•	 Alfablokkers en mogelijk ook thiazidediuretica 
geven potentieel een verergering van orthostati-
sche hypotensie. 

•	 Over de overige antihypertensiva zijn geen een-
duidige conclusies te trekken. 

Van bewijs naar aanbeveling
Hypertensie is geassocieerd met verhoogde preva-
lentie van orthostatische hypotensie. Goede in-
stelling van de systolische bloeddruk verlaagt de 
prevalentie van orthostatische hypotensie. Omge-
keerd is een slecht gereguleerde bloeddruk geas-
socieerd met een verhoogde prevalentie van ortho-
statische hypotensie. Bij het voorschrijven van 
medicatie is niet altijd te voorspellen of de ortho-
statische hypotensie zal verminderen of erger zal 
worden. ACE-remmers lijken vermindering van 
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•	 Bloedonderzoek zoals medicijnspiegels: bij anti-
epileptica en lithium, omdat er spiegelgerela-
teerde klachten kunnen zijn, of bij verdenking 
op specifieke afwijkingen, zoals anemie of dia-
betes mellitus.

•	 VHIT (video HIT), een variant van de waarbij de 
oogbewegingen met een camera worden vastge-
legd (zie HIT, noot lichamelijk onderzoek). In 
tweedelijnsonderzoek had de VHIT een sensiti-
viteit van 41 tot 100% en een specificiteit van 92 
tot 100% afhankelijk van de afkapwaarden van 
de referentietest (calorische prikkeling) [Barto-
lomeo 2014, Mahringer 2014].

koptelefoon wordt geluid toegediend. Bij een 
contra-indicatie voor een MRI-scan kan dit een 
nuttig onderzoek zijn. 

•	 Duplex carotiden vertebrobasilair: echonderzoek van 
de arteriën van de hals en de armen, bij verden-
king steal syndroom/vertebrobasilaire TIA’s.

•	 ECG, holterregistratie, Cardiac Event Recording of Im-
plantable loop recording: om ritmestoornissen of 
geleidingsstoornissen op te sporen, indien het 
reguliere ECG hierover geen uitsluitsel geeft. 

•	 Kanteltafeltest: een kantelproef kan van nut zijn 
bij initiële orthostatische hypotensie, delayed 
orthostatische hypotensie, onbegrepen syncope 
met vermoeden OH of sinus carotis hypersensi-
tiviteit.

•	 Psychologische vragenlijst zoals de Hospital Anxiety 
and Depression Scale –Anxiety (HADS -A) – die 
het vermoeden op de aanwezigheid van een 
angststoornis kan ondersteunen

aandoening van de nervus cochlearis.
•	 MRI – brughoek: om bij patiënten met duizelig-

heid en een asymmetrisch gehoorverlies retro-
cochleaire pathologie (vestibulair schwannoom, 
meningeoom, et cetera) aan te tonen. Het al dan 
niet verrichten van een MRI-onderzoek wordt 
mede bepaald door leeftijd en conditie van de pa-
tiënt. 

•	 MRI – hersenen: om focale cerebrale afwijkingen 
aan te tonen.

•	 MRA: om herseninfarcten aan te tonen. Bij ver-
moeden van een dissectie of vasculitis, dient een 
MRA van de cerebropetale vaten te worden.

•	 CT hersenen: om focale cerebrale afwijkingen aan 
te tonen, indien een MRI van de hersenen niet 
mogelijk is.

•	 Brainstem auditory evoked potential (BAEP): hierbij 
wordt met behulp van elektrodes de reactie van 
de hersenen gemeten op geluid. De patiënt krijgt 
enkele elektrodes op het hoofd geplakt. Met een 
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