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Benigne paroxysmale positionele vertigo 

(BPPV) 

Informatiebrochure voor patiënten 

Beste patiënt  
 
 
Benigne paroxysmale positieduizeligheid (BPPD) of -vertigo (BPPV) betekent letterlijk 
‘goedaardige, in aanvallen op houdingsgebonden duizeligheid’. 
 
‘Benigne’ betekent dat er een goed uitzicht op herstel is en dat de aandoening niet te 
wijten is aan een ernstige aandoening van het centraal enuwst  
 
‘Paroxysmaal’ beschrijft het  snel  en  plots optreden van de symptomen. 
 
‘Positieduizeligheid’ geeft aan dat duizeligheid veroorzaakt wordt door 
hoofdbewegingen of posi and  
 
Het kan belangrijk zijn dat u de klachten leert herkennen, aangezien de  klachten na 
verloop  tijd kunnen terugkomen. 
 

 

Symptomen 

 

 Kortdurende, heftige draaiduizeligheid: hebt het gevoel dat de wereld om u 
draait of dat u ronddraait in de wereld. 

 De duizeligheid wordt uitgelokt door deringen van de stand van het hoofd 
(zoals draaien in bed, vooroverbuigen,  omhoog kijken...). 

 De duizeligheid duurt enige seconden tot enkele minuten. Bij herhalen van de     
uitlokkende beweging, vermindert de duizelighei  

 Soms gaat BPPV gepaard met een misselijk gevoel en/of  
 
 
 
 
 



  

 

Oorzaak 

De duizeligheidsklachten worden veroorzaakt door een tijdelijke stoornis in 
evenwichtsorgaan in ons binnenoor, met me de aanwezigheid van         
gehoorsteentjes of ‘oorkristallen’ in  een van de kanalen van het           
binnenoor waar ze niet thuishoren. Hierdoor wordt de stroming het vocht in de 
halfronde kanaaltjes stoord en wordt het evenwichtsorgaan bij hoofdbewegingen  
geprikkeld, met een gevoel van duizeligheid als gevolg. BPPV kan optreden als gevolg 
van het stoten van het hoofd. Bij de meerderheid alle gevallen is de oorzaak 
van BPPV onduidelijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoe wordt de diagnose gesteld? 

 
De duizeligheid wordt uitgelokt door patiënt 
van een zittende houding naar liggende positie wordt gebracht. Tijdens dit  
manoeuvre worden de ogen en de eventueel uitgelokte oogbewegingen geobserveerd. 
 
 

 

 

 

 

 
 
  



  

 

Behandeling 

 

Geneesmiddelen tegen duizeligheid geen zin en kunnen de genezing zelfs 
r gen. Men kan wel medicatie innemen tegen misselijkheid. 

 

Om BPPV te behandelen kunnen manoeuvres’ worden uitgevoerd. 
Bedoeling om de rondzwevende oorkristallen te verplaatsen. Het is aangeraden 
om bevrijdende manoeuvres thuis niet zelf uit te voeren of te herhalen. Dit 
kan de genezing bemoeilijken. 
 

De meeste patiënten zijn na enkele lingen klachtenvrij, al kunnen de 
klachten later opnieuw op r  
 

Wanneer er bij u een bevrijdend manoeuvre werd uitgevoerd dan zal er binnen 
enkele dagen een controleafspraak worden gepland. In sommige gevallen is een 
herhaling van het manoeuvre noodzakelijk. Bij een groot deel van de patiënten 
wordt met deze op korte termijn een gunstige evolutie  
 
Na de behandeling van BPPV is het belangrijk dat u een aantal richtlijnen in acht 
neemt: 

 Probeer de eerste 3 uur rechtop te blijven, het hoofd rustig te houden en zo veel 
mogelijk bruuske hoofdbewegingen te vermijden. Zeker bij het voorover- of naar 
achter buigen van het hoofd is het belangrijk dat u de eerste uren voorzichtig bent. 
Let bijvoorbeeld op bij het aandoen van uw schoenen. Zitten en rondwandelen is 
geen probleem. 

 Kom de eerste dagen ’s ochtends rustig uit bed. Blijf voor het uit bed stappen een 
minuutje op de rand van het bed zitten. 

 Bij hevige klachten kan u het hoofdeinde van uw  bed iets verhogen of een tweede 
kussen gebruiken. 

  Bij het afnemen van de klachten, mag u zich verder zo normaal mogelijk bewegen. 
 

 

 

 



  

 

Indien de klachten zich opnieuw voordoen, neem gerust contact op met uw  
behandelende arts of kinesitherapeut. 
 

Afspraak kinesitherapie 

 
Secretariaat: 059 41 60 90 
Kinesitherapeuten: 059 41 44 04 
 059 41 44 10 
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