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Ziekte van Menière

Patiënteninformatie
Over het algemeen zijn medici in Nederland van mening dat de ziekte van  Menière 
niet met een operatie te verhelpen is. 
Belangrijk is dat niet alleen u, maar ook uw naaste omgeving accepteert dat u de 
ziekte van Menière heeft. Niemand is er bij gebaat als u te veel hooi op uw vork 
neemt. Begrip voor uw situatie komt niet vanzelf, goede communicatie is daar-
voor noodzakelijk.

Tevredenheid

Wij vinden het belangrijk dat het onderzoek naar tevredenheid is verlopen. Mocht 
dit niet het geval zijn, dan horen wij dit graag van u. Bespreekt u dit dan met de-
gene die hiervoor direct verantwoordelijk is. U kunt in ook een afspraak maken 
met het unithoofd of met de ombudsfunctionaris van het ziekenhuis. Meer infor-
matie hierover vindt u op onze website of in de brochure Uw tevredenheid onze 
zorg. 

Tot slot

Hebt u naar aanleiding van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen 
met de polikliniek KNO, telefoonnummer (050) 524 59 10.

Nuttig adres:
Nederlands Vereniging voor Slechthorenden (NVVS), Commissie Menière;
Postbus 129, 990 DC Houten; www.nvvs.nl.

Voor deze patiëntenfolder is gebruik gemaakt van de tekst ‘De ziekte van Ménière’ 
op www.kno.nl
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Ziekte van Menière

Polikliniek KNO, looproute 2.5
Telefoon (050) 524 59 10

Inleiding

De ziekte van Menière kenmerkt zich door een combinatie van drie klachten: aan-
vallen van draaiduizeligheid, gehoorverlies en oorsuizen. De Franse arts Prosper 
Menière beschreef in 1861 voor het eerst deze combinatie van klachten. Pas als al 
deze symptomen aanwezig zijn en er geen andere oorzaak voor deze klachten 
aanwijsbaar is, stelt de arts de diagnose ‘Ziekte van Menière’. 

De gevolgen van de ziekte in het dagelijkse leven zijn enorm. Patiënten belanden 
vaak in een sociaal isolement. Ze kunnen hun dagelijkse werk niet meer uitvoeren 
of durven zelfs de deur niet meer uit, vanwege de continue duizeligheid of uit 
angst om een aanval te krijgen. Desondanks zie je op het eerste gezicht niets aan 
een patiënt. In de praktijk blijkt de ziekte moeilijk uit te leggen aan de sociale om-
geving en op het werk. In deze brochure leest u meer over de oorzaak van de 
ziekte van Menière en de behandeling ervan.

Symptomen

De draaiduizeligheidsaanvallen komen spontaan en gaan vaak gepaard met mis-
selijkheid, braken en transpireren. De aanvallen kunnen enkele uren tot een dag 
aanhouden. Hierna bent u vaak nog enkele dagen onvast en instabiel. Tijdens een 
acute aanval is het gehoor vaak slechter en is het oorsuizen in verergerde mate 
aanwezig. Dit oorsuizen kan zich op verschillende manieren uiten, bijvoorbeeld 
dreunend, fluitend of als bromtoon. Sommige Menière-patiënten ervaren een 
drukkend gevoel op het oor en pijn bij het aanhoren van geluiden. Het klachten-
patroon wisselt sterk per persoon.

Het is bekend dat de draaiduizeligheids-aanvallen in periodes komen en dat een 
aanvalsvrije periode kan variëren van uren tot jaren. Het gehoorverlies neemt 
steeds meer toe, terwijl de draaiduizeligheid met de jaren lijkt af te nemen. De 
meeste klachten van de ziekte komen aan het licht tussen het veertigste en zestig-
ste levensjaar. De verhouding tussen mannen en vrouwen is gelijk. De ziekte van 

Menière kan zowel in één oor als in beide oren voorkomen. Dit laatste geldt voor 
10 tot 40% van de gevallen. 

Oorzaak

Ondanks jaren van uitgebreid onderzoek, is nog niet bekend wat de precieze oor-
zaak is van de ziekte van Menière. Waarschijnlijk is er sprake van een overschot 
van een bepaalde binnenoorvloeistof (E). Het idee achter dit teveel aan vloeistof 
(endolymfatische hydrops) is dat er door overdruk openingen in de wand (M) tus-
sen de twee compartimenten (E en P) ontstaan en de beide vloeistoffen van ver-
schillende samenstelling met elkaar mengen (S). Dit verstoort de haarcellen/re-
ceptoren (C) in het binnenoor, die ontremde signalen doorgeven. Hierdoor 
ontstaat de karakteristieke aanval met gehoorverlies, duizeligheid en oorsuizen. 
Het is opvallend dat veel Menière-patiënten blootstaan aan stress en drukte. Toch 
veroorzaakt dit de ziekte niet, maar kan dit het wel negatief beïnvloeden. Over-
belasting kan leiden tot het opnieuw actief worden van de ziekte.

Behandeling

Omdat de oorzaak van de ziekte van Menière niet bekend is, bestaat er nog geen 
afdoende behandeling voor. 
•   Het is belangrijk dat u uw levensstijl aanpast: probeer grote spanningen te ver-

mijden en zet op tijd de rem erop. Dit is vanzelfsprekend makkelijker gezegd 
dan gedaan. Uw huisarts kan u hier wellicht bij helpen. 

•   Daarnaast kan uw KNO-arts u medicijnen voorschrijven. Er zijn verschillende 
medicijnen beschikbaar om de duizeligheid te voorkomen of te bestrijden, af-
hankelijk van de situatie en de patiënt. 

•   Soms kan een hoortoestel het gehoorverlies verhelpen of het oorsuizen maske-
ren. De versterkte geluiden zorgen hierbij soms echter al snel voor problemen.

•   Sommige patiënten hebben baat bij een prismabril. Dat is een bril met speciale 
glazen. 

•   Gentamycine: onder lokale verdoving wordt het antibioticum gentamicine door 
het trommelvlies in het middenoor gespoten. Gentamicine wordt opgenomen 
door het binnenoor en schakelt het evenwichtsorgaan uit. Het gehoororgaan is 
minder gevoelig voor deze stof waardoor het gehoor in de meeste gevallen be-
houden blijft. Het gehoorverlies is bij deze vorm van therapie een risico. Soms is 
één behandeling niet voldoende en zijn vervolgbehandelingen noodzakelijk.
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