bed zitten. Voorkom vooroverbuigen om iets op te pakken. Voorkom ook dat u uw
hoofd te ver naar achteren buigt. Wees bijvoorbeeld voorzichtig als uw haar wordt
gewassen bij de kapper.

Patiënteninformatie

Tevredenheid
Wij vinden het belangrijk dat het onderzoek of de behandeling naar tevredenheid
is verlopen. Mocht dit niet het geval zijn, dan horen wij dit graag. Bespreekt u dit
dan met degene die hiervoor direct verantwoordelijk is. U kunt ook een afspraak
maken met het unithoofd of met de ombudsfunctionaris van het ziekenhuis. Meer
informatie 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, tel. (050) 524 5910.

Martini Ziekenhuis
Postadres
Postbus 30033
900 RM Groningen

Bezoekadres
Van Swietenplein 1
92 NT Groningen

Algemeen telefoonnummer
(050) 524 5245

www.martiniziekenhuis.nl
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Benigne paroxysmale positieduizeligheid (BPPD)
Polikliniek KNO, route 2.5
Telefoon (050) 524 5910

Inleiding
Benigne paroxysmale positieduizeligheid (BPPD) kenmerkt zich door acute draaiduizeligheid die ontstaat bij beweging, bijvoorbeeld als u gaat liggen of weer
overeind komt. Het woord ‘benigne’ geeft aan dat het om een goedaardige vorm
van duizeligheid gaat, die binnen enkele weken tot maanden meestal vanzelf verdwijnt. In enkele gevallen komt de duizeligheid terug of blijkt de duizeligheid
toch langer aan te houden. In deze folder leest u meer over de oorzaak van BPPD
en de behandeling ervan. Het is een aanvulling op de mondelinge informatie van
de specialist.

Symptomen
De acute draaiduizeligheid bij BPPD is zeer heftig maar duurt kort, meestal minder dan een minuut. Soms gaat de duizeligheid gepaard met een misselijk gevoel.
De klachten zijn uitputbaar, dat betekent dat herhaling van de snelle hoofdbewegingen de klachten doet verminderen of verdwijnen.

Oorzaak
De precieze oorzaak voor BPPD is onbekend. Vermoed wordt dat loszittende oorsteentjes in het binnenoor door snelle positieverandering neerslaan op de zintuigcellen in het evenwichtsorgaan. Dit leidt tot kortdurende overprikkeling van
de zintuigcellen en daarmee tot draaiduizeligheid. BPPD kan optreden na een
hoofdongeval, ooroperatie, bij een ontsteking of doorbloedingsstoornis van het
binnenoor of na langdurige bedrust. In de meeste gevallen is er echter geen duidelijke oorzaak aantoonbaar.

Behandeling
Er zijn twee behandelingsmethoden voor BPPD:
1. Canalith repositiemanoeuvres
	Door middel van een specifieke handgreep worden de loszittende oorsteentjes
verplaatst naar een ander deel van het evenwichtsorgaan. Hierdoor kunnen de
oorsteentjes niet meer leiden tot overprikkeling van de zintuigcellen, waardoor
geen duizeligheid meer optreedt.
2. Houdingsoefeningen volgens Brandt en Daroff
	Deze herhalingsoefeningen van rechtop zitten naar zijligging zorgen voor training en compensatie, waardoor u eerder klachtenvrij bent. U vindt de oefeningen hieronder.

Brandt-Daroff thuisoefeningen
Positie 1. 	U begint zittend op de rand van het bed. Blijf 30 seconden rustig zitten
voordat u begint.
Positie 2. 	Verander van zit- naar zijligging. Belangrijk is dat u deze beweging snel
(binnen 2 seconden) uitvoert. Houd uw hoofd een halve slag gedraaid,
in de richting waarin u draait. Doe bijvoorbeeld net alsof u iemand aankijkt die ongeveer een meter van uw bed vandaan staat. Houd deze
houding, inclusief het gedraaide hoofd, 30 seconden aan.
Positie 3. Ga na 30 seconden weer rechtop zitten.
Positie 4. 	Voer dezelfde oefening uit als in positie 2, maar dan op uw andere zij.
U doet de oefeningen twee weken lang, drie keer per dag. Van positie 1
naar positie 4 en weer terug naar positie 1 neemt ongeveer 2 minuten
in beslag, omdat iedere houding 30 seconden in beslag neemt. U herhaalt de hele cyclus per oefensessie vijf keer. Dit betekent dat u per
sessie iedere positie vijf keer aanneemt.

Voorzorgsmaatregelen
Als u te maken krijgt met BPPD kunnen enkele aanpassingen in uw dagelijkse activiteiten ervoor zorgen dat de klachten zo min mogelijk aanwezig zijn. Gebruik ’s
nachts twee of meer kussens. Voorkom slapen op uw ‘aangedane’ zijde. Stap ’s
ochtends rustig uit bed en blijf voor het opstaan een minuut op de rand van het
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