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Duizeligheidpoli (Vertigopoli) Zoetermeer 
 
Wat is duizeligheid?  
Iedereen is weleens duizelig geweest. Toch is het moeilijk het begrip duizeligheid te 
omschrijven. In het algemeen wordt onder duizeligheid verstaan het gevoel dat beleefd wordt als 
de relatie tot de ruimtelijke omgeving verstoord is. Normaal gesproken krijgt ieder mens 
voortdurend informatie over de ruimte om zich heen en over de positie die het lichaam 
daarbinnen inneemt.  
Die informatie is afkomstig van de volgende systemen:  

 De evenwichtsorganen.  
Het evenwichtsorgaan is gelegen in het rotsbeen en vormt met het binnenoor het 
slakkenhuis.  
Het evenwichtsorgaan is gevoelig voor de stand van het hoofd en voor veranderingen van 
de snelheid van het hoofd. 

 Het tweede belangrijke zintuig, dat onze oriëntatie beïnvloedt, zijn de ogen.  
Dit weet iedereen uit eigen ervaring: als men de ogen sluit, is lopen of stilstaan moeilijker. 

 Tenslotte beschikken wij over het zogenaamde diepe gevoel in spieren en pezen. 
Vooral de signalen uit de benen en de nek geven informatie over de stand van het lichaam, 
en van het hoofd ten opzichte van het lichaam.  

 
Al deze informatie van de evenwichtsorganen, de ogen en het diepe gevoel, wordt verwerkt in 
de hersenstam en de kleine hersenen. Van daaruit gaan prikkels naar de spieren van het 
lichaam, zodat wij houding en evenwicht kunnen aanpassen en bewaren. Er gaan ook signalen 
met informatie naar de grote hersenen waar het bewustzijn zetelt. Indien daar verkeerde of nog 
niet bekende signalen binnenkomen, ontstaat het gevoel van duizeligheid. Duizeligheid is dus de 
ervaring van het gevoel, dat op zichzelf - net zoals pijn - niet gemeten kan worden. Van pijn 
echter weten we vaak waar het vandaan komt, van duizeligheid meestal niet, en dat maakt het 
zoeken naar de oorzaak van de klacht soms erg lastig.  
 

Verschijnselen van duizeligheid  
De meeste mensen klagen bij duizeligheid over draaierigheid, een licht gevoel in het hoofd, het 
gevoel alsof de wereld om hen heen draait of dat zijzelf rondtollen. Als u dit gevoel heeft, kunt u 
gedesoriënteerd zijn en moeite hebben met het bewaren van uw evenwicht. Dit onaangename 
gevoel kan gepaard gaan met allerlei andere klachten zoals angst, transpireren, geeuwen, 
zuchten, misselijkheid en braken. Klassieke voorbeelden van bovengenoemd ziektebeeld zijn 
wagen- en zeeziekte. 
 

Duizeligheidpoli 
De gecombineerde duizeligheidpoli is in de zomer van 2009 van start gegaan. In samenwerking 
met de Neurologie, longartsen en fysiotherapie worden in een kortdurend traject patiënten 
onderzocht en zo nodig direct behandeld voor deze vervelende klacht. Om de week op 
vrijdagochtend, op het gezamenlijke spreekuur van neuroloog en KNO-arts worden de 
testresultaten besproken en wordt uitleg gegeven over de duizeligheidklachten. 
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Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de 
polikliniek KNO. De polikliniek KNO is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.30 
uur via telefoonnummer: (079) 346 25 93. 
 
Wij stellen uw mening vanzelfsprekend zeer op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over 

deze informatie of over de behandeling, laat dit ons dan weten via bovenstaand telefoonnummer 

of via info@llz.nl.  
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