
BENIGE PAROXYSMALE
FYSIOTHERAPIE BIJ
INFORMATIEFOLDER

POSITIE DUIZELIGHEID



WAT HEB IK?
 
In het algemeen wordt onder duizeligheid 
verstaan: Het gevoel dat beleefd wordt als de 
relatie tot de ruimtelijke omgeving verstoord is. 
Het gevoel kan per patiënt verschillen. Het kan 
gaan om draaiduizeligheid of licht in het hoofd 
en alles wat daartussen ligt. U weet soms niet 
meer waar u bent en u kunt het gevoel hebben 
te vallen. Duizeligheid is een klacht die veel 
voorkomt. Duizeligheid komt vooral veel voor 
bij mensen ouder dan 65 jaar en kan meerdere 
oorzaken hebben.

Duizeligheid kan zeer bedreigend zijn. Het 
brengt u immers letterlijk en figuurlijk uit balans. 
U kunt er zo onzeker van worden dat het uw 
dagelijks leven beïnvloedt en u kunt er angstig 
van worden. De sociale en maatschappelijke 
gevolgen van duizeligheid zijn dan ook vaak 
groot. Zeker bij oudere mensen kan het leiden 
tot verlies van zelfstandigheid.

DUIZELIGHEID 
KLACHTEN



Een van de meest voorkomende oorzaken 
van draaiduizeligheid is Benigne Paroxysmale 
Positie Duizeligheid(BPPD). Dit is, in de meeste 
gevallen, goed te behandelen door onze 
manueeltherapeuten, Pieter Prins en Heleen 
Boven. 

HOE KOMT
HET?



BPPD is een vorm van draaiduizeligheid die 
ontstaat door een plotselinge verandering van 
de stand van het hoofd. Typisch uitlokkende 
momenten zijn: omdraaien in bed, overeind 
komen uit bed, naar boven kijken (met hoofd 
in de nek, bijv. ophangen van de was, ramen 
zemen), voorover bukken en draaien van het 
hoofd (achterom kijken).
BPPD is de meest voorkomende oorzaak van 
draaiduizeligheid. Het kan optreden na een peri-
ode van bedrust, schedeltrauma, griepperiode, 
neuritis vestibularis of operatie. In meer dan de 
helft van de gevallen is er echter in de voorg-
eschiedenis geen aanleiding voor de klachten 
te vinden.

WAT
IS BPPD?

De precieze oorzaak voor BPPD is nog 
onbekend. Men vermoedt dat loszittende 
oorsteentjes in het binnenoor door snelle 
positieverandering neerslaan op de zintuig-
cellen in het evenwichtsorgaan. Dit leidt tot 
kortdurende overprikkeling van de zintuigcellen 
en daarmee tot draaiduizeligheid.
Hierdoor is het waarnemen van de bewegin-
gen en de stand van het hoofd ten opzichte 
van de rest van het lichaam verstoort. Vaak is 
de duizeligheid erg heftig maar duurt kort, vaak 
minder dan een minuut. BPPD komt het meest 
voor tussen de 40 en 60 jaar.



De duizeligheid die optreedt is in de regel een 
draaiduizeligheid, maar kan soms, zeker bij 
oudere mensen, worden beschreven als een 
licht, zweverig gevoel of een valneiging. De duur 
van de aanval varieert van enkele seconden tot 
hooguit 1 minuut. Vaak verdwijnen de klachten 
spontaan binnen enkele weken tot maanden, 
soms zijn ze slechts enkele dagen aanwezig. 
De duizeligheidsklachten kunnen typisch inter-
mitterend optreden: een periode met klachten 
wordt afgewisseld met een klachtenvrije 
periode. Bij uitzondering worden gevallen 
gezien waarbij geen spontaan herstel optreedt 
en klachten jaren voortduren.

HOE LANG GAAT 
HET DUREN?



WAT KAN JIJ ER 
ZELF AAN DOEN?
EN WAT GAAT DE  
FYSIO ER AAN DOEN?
JIJ: Wanneer de aanval van duizeligheid op-
treedt, stil blijven zitten en focussen op een 
punt. Dit zorgt ervoor dat de draaiduizeligheid 
korter zal duren. Daarnaast proberen zoveel 
mogelijk “gewoon” door te leven, zonder risico’s 
op vallen op te zoeken.

DE FYSIO:  De diagnose BPPD van het 
posterieure kanaal (meest voorkomende), wordt 
met hulp van de Dix-Hall pike test gesteld. Hier-
bij wordt in zittende houding het hoofd 45º naar 
rechts (resp. naar links) 
gedraaid, waarna de patiënt snel op zijn rug 
wordt gelegd met het hoofd in iets afhangende 
stand.

De Dix-Hall pike test is positief wanneer 
duizeligheid én nystagmus(ongecontroleerde 
oog bewegingen) kan worden opgewekt. 

Er kan ook sprake zijn van een BPPD in de 
minder vaak voorkomende kanalen en hierbij 
wordt dan een andere test uitgevoerd. Deze 
wordt de supine roll test genoemd.

BEHANDELING: De fysiotherapeut zal u be-
handelen met een repositioneringsmanoeuvre 
waarbij ervoor gezorgd wordt dat de kristallen 
weer terug komen op de juiste plek en daardoor 
geen verstoringen meer geven in het 
evenwichtsorgaan. 

In 90% van de gevallen zijn de klachten als 
gevolg van BPPD na 1 tot 3 behandelingen 
volledig hersteld. 

Bij het posterieure kanaal is dit de Epley 
manoeuvre. Hierbij wordt de patiënt in een 
aantal stappen in bepaalde houdingen gehoud-
en, waardoor de los geraakte kristallen weer op 
de juiste plek terecht komen.

Bij de minder voorkomende horizontale kanaal 
BPPD is dit de barbecue rol. 



Medicatie voor duizeligheid via de huisarts en 
afwachten tot het vanzelf weer over gaat.
De meeste gevallen van BPPD herstellen 
spontaan binnen 3 maanden. 

WAT ZIJN DE 
ALTERNATIEVEN
VOOR 
FYSIOTHERAPIE



fysiosportief 
Fysiotherapie praktijk in het centrum van Groningen. Een 
leuke groep fysiotherapeuten met vele specialisaties 
werken hier nauw samen.

fysiosportief helpt U met:
- Algemene fysiotherapie
- Manuele therapie
- Sportfysiotherapie
- Kinderfysiotherapie
- Dry Needling
- fysiosportief cycling
- Hoofdpijnpoli
- Personal training
- fysiosportief running

Waarom kiest jij voor fysiosportief? 
Wat bij ons voorop staat is de individuele benadering van 
elk traject. Het belang van jou als patient staat bij ons 
centraal. Wij staan voor een veilige terugkeer op jou  
activiteiten niveau!

Waar zit fysiosportief?
fysiosportief zit in het centrum van Groningen en heeft 
twee vestigingen te weten de Vechtstaat 52 en 
Munnekeholm 1 (Locatie TrainMore).

Hoe maak ik een afspraak?
Een afspraak maken bij fysiosportief gaat heel eenvoudig. 
Ga naar www.fysiosportiefgroningen.nl/maak-uw-afspraak/

PRAKTISCHE 
INFORMATIE

CONTACTGEGEVENS 
fysiosportief 
Vechtstraat 52 | 9725 CW Groningen
Munnekeholm 1 | 9711JA Groningen Centrum
050 313 69 88 
info@fysiosportiefgronigen.nl 
www.fysiosportiefgroningen.nl


