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Acute verstoring van het evenwicht
(neuritis vestibularis)
Polikliniek KNO, looproute 2.5
Telefoon (050) 524 5910

Algemeen
• Neemt u bij ieder onderzoek uw ziekenhuispasje en identiteitsbewijs mee.
•	Bent u verhinderd? Neem dan tijdig contact op met het secretariaat van de
polikliniek KNO.

Inleiding
Neuritis vestibularis kenmerkt zich door acuut optredende, heftige draaiduizeligheid die na een aantal dagen tot een paar weken weer afneemt. Waarschijnlijk
heeft u in de weken of maanden hieraan voorafgaand een bovenste luchtweginfectie gehad. De verschijnselen zijn dusdanig heftig dat u bent doorverwezen
naar een specialist om andere oorzaken uit te sluiten. Hoewel de ziekte opnieuw
kan optreden, is de prognose over het algemeen goed. De klachten verdwijnen
geleidelijk. Wel kan een gevoel van onzekerheid of duizeligheid bij snelle hoofdbewegingen nog maanden aanwezig blijven. In deze brochure leest u meer over
de oorzaak van neuritis vestibularis en de behandeling ervan.

Symptomen
U voelt zich doorgaans ernstig ziek en ligt de eerste dagen het liefst op bed. Uw
dagelijkse werkzaamheden kunt u nauwelijks uitvoeren. In het begin gaat de
draaiduizeligheid vaak gepaard met misselijkheid en braken. Na de heftige duizeligheid volgt een periode van onstandvastigheid, dat langzaam overgaat in een
instabiel gevoel bij snelle hoofdbewegingen.
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Oorzaak
Vermoed wordt dat de oorzaak van neuritis vestibularis een ontsteking is van het
evenwichtsorgaan, de evenwichtszenuw of de evenwichtskernen in de hersenen.
Ook wordt soms gedacht dat doorbloedingsproblemen of stofwisselingsziekten
een oorzaak zijn.

Behandeling
Er zijn geen medicijnen die de oorzaak van de klachten weg kunnen nemen. Net
als bij griep wordt de eerste dagen bedrust aanbevolen, eventueel in combinatie
met rustgevende medicijnen. Dit kan desnoods worden aangevuld met middelen
om de misselijkheid tegen te gaan. Als de klachten na enkele dagen verminderen,
moet u de medicatie staken en zo snel mogelijk weer in beweging komen. Hierdoor traint het lichaam om de uitval te compenseren, waardoor de klachten sneller verdwijnen. Als de klachten aanhouden, kan speciale (vestibulaire) revalidatie
onder begeleiding van een fysiotherapeut verbetering brengen.

Tevredenheid
Wij gaan ervan uit dat het onderzoek naar tevredenheid verloopt. Mocht dit niet
het geval zijn, vragen wij u dit eerst te bespreken met degene die hiervoor direct
verantwoordelijk is. U kunt ook een afspraak maken met het hoofd van de afdeling of met de ombudsfunctionaris van het ziekenhuis. Meer informatie hierover
vindt u op onze website of in de brochure Uw tevredenheid, onze zorg.

Tot slot
Heeft u naar aanleiding van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen
met de polikliniek KNO, telefoon (050) 524 5910.
Voor deze patiëntenfolder is gebruik gemaakt van de tekst ‘Neuritis vestibularis;
ontsteking van het binnenoor’ van het Apeldoorns Duizeligheidscentrum.
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