
INFORMATIEFOLDER VOOR 
PATIËNTEN

Vertigo



Vertigo wordt ook wel draaiduizeligheid genoemd.
Benigne Paroxysmale PositieDuizeligheid is de meest 
voorkomende vorm van draaiduizeligheid.

WAT IS HET?

Benigne staat voor goedaardig of ongevaarlijk. 
Paroxysmaal betekent ‘in aanvallen optredend’.
Patiënten met BPPD hebben dus klachten van een in 
aanvallen optredende, houdingsgebonden goedaardige 
duizeligheid. Sommige patiënten zijn gedurende de 
draaiduizeligheid ook misselijk of moeten braken.

WAT IS DE OORZAAK?

BPPD wordt veroorzaakt door een tijdelijke stoornis 
van het evenwichtsorgaan in het binnenoor. In 
het evenwichtsorgaan bevinden zich kristallen. De 
kristallen kunnen losraken bij het toenemen van de 
leeftijd vaak zonder oorzaak of door een infectie, een 
hoofdtrauma of een degeneratie van het binnenoor. 
Deze losgeraakte kristallen zullen zich verplaatsen naar 
een andere plek dan waar ze horen, namelijk tot in de 
halfcirkelvormige kanalen. Bij bewegen van het hoofd 
bewegen de kristallen mee met de vloeistofstroom in 
de halfcirkelvormige kanalen. Wanneer kristallen niet 
op de goede plaats liggen kan dit leiden tot klachten 
van duizeligheid. Dus met slechte werking krijgen je 
hersenen verkeerde informatie over de positie van je 
lichaam ten opzichte van je omgeving.



WAT VOEL JE?

Patiënten met BPPD hebben last van draaiduizeligheid 
enkele seconden na het maken van specifieke 
hoofdbewegingen zoals vb. naar boven kijken, bij het 
vooroverbuigen, omrollen in het bed,…
U heeft het gevoel alsof de wereld om u heen draait of 
dat u ronddraait in de wereld.

HOE WORDT DE DIAGNOSE GESTELD?

De diagnose wordt snel duidelijk door een 
gespecialiseerd onderzoek door de neuroloog. Met 
behulp van een kiepproef kan men de duizeligheid 
opwekken.

HOE OMGAAN MET BPPD?

Duizeligheid vermindert je balans/evenwicht:
 •  Vermijd plotse bewegingen
 •  Stap langzaam uit je bed, blijf even zitten alvorens 

recht te staan
 •  Zorg voor een verhoging van 45° van uw hoofd 

tijdens het slapen
 •  Slaap niet op de aangedane zijde
 •  Voorkom vooroverbuigen
 •  Buig het hoofd niet te ver naar achter



BEHANDELING

De behandeling bestaat uit een specifiek 
oefenprogramma. De neuroloog voert een Epley 
manoeuvre uit met als doel de oorsteentjes terug 
naar het juiste gedeelte van het binnenoor te 
verplaatsen. Hierbij wordt een roterende beweging van 
lichaam en hoofd gemaakt waarmee de duizeligheid 
wordt uitgelokt en vervolgens kan verminderen of 
verdwijnen. De hoofdbewegingen dienen een aantal 
malen herhaald te worden. Er kunnen ook oefeningen 
voor thuis worden voorgeschreven. Deze zogenaamde 
Brandt-Daroff oefeningen worden soms aangeleerd 
onder begeleiding van een kinesist.



 HOE VAAK OEFENEN?

Oefeningen drie keer per dag uitvoeren gedurende 
twee weken. De volledige oefening van positie 1 tot 4 
duurt een tweetal minuten en dient vijf keer herhaald 
te worden.
Indien er duizeligheid optreedt, toch verder blijven 
oefenen tot de duizeligheid verdwijnt. Het effect van 
de oefeningen is in de meeste gevallen te verwachten 
na een tiental dagen.

Tijd Oefening Duur
Ochtend 5 keer 10 minuten
Middag 5 keer 10 minuten
Avond 5 keer 10 minuten
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Positie 1: Begin zittend op de rand van het bed. Blijf 
voordat u begint even 30 seconden rustig zitten.

Positie 2: Ga van zit naar lig op de rechterzij. Belangrijk 
is dat u deze beweging snel, binnen 2 seconden 
uitvoert. Houd het hoofd een halve slag gedraaid. 
Houd deze houding, methet gedraaide hoofd, 30 
seconden aan.

Positie 3: Ga na 30 seconden weer rechtop zitten. Blijf 
30 seconden rechtop zitten.

Positie 4: Ga van zit naar lig op de linkerzij. Belangrijk 
is dat u ook deze beweging snel, binnen 2 seconden 
uitvoert. Houd het hoofd een halve slag gedraaid. 
Houd deze houding, ook het gedraaide hoofd, 
30 seconden aan en kom weer overeind naar de 
oorspronkelijke positie.


