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INLEIDING

Met deze folder willen we u graag algemene informatie geven over Benigne paroxysmale 
positieafhankelijke vertigo (BPPV) en de behandeling ervan.
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WAT IS BPPV? DE BEHANDELING VAN BPPV

OORZAAK

Benigne paroxysmale positieafhankelijke vertigo staat voor goedaardige, in aanvallen 
optredende, houdingsafhankelijke duizeligheid. Patiënten hebben last van kortdurende 
(< 1 minuut) aanvallen van draaiduizeligheid uitgelokt door bepaalde specifieke 
bewegingen van het hoofd zoals gaan liggen, omrollen in bed of naar boven kijken. 

BPPV is een goedaardige aandoening die ook zonder behandeling kan verbeteren. 
Medicatie is niet zinvol in het bevorderen van het herstel. 

Uw arts of kinesitherapeut kan een bevrijdingsmaneuver volgens Epley verrichten, 
hetgeen bij de meerderheid van de patiënten de klachten doet verdwijnen, soms met 
nog wat lichte duizeligheid de eerste 2 weken. 

Er zijn oefeningen (Brandt-Daroff oefeningen) die u zelf in de thuissituatie of onder 
begeleiding van een kinesitherapeut kan doen, om de klachten sneller te laten verbeteren 
door ervoor te zorgen dat de oorkristallen weer op de juiste plaats terecht komen. Het is 
belangrijk dat de oefeningen correct worden uitgevoerd, zoals hieronder uitgelegd. 

Positie A: Ga rechtop zitten op de rand van het bed en kijk recht vooruit. Blijf zo 30 
seconden zitten. 
Positie B: Draai uw hoofd 45 graden naar rechts en ga nu binnen 2 seconden op uw 
linkerzijde liggen en blijf zo 30 seconden liggen. 
Positie C: Ga rechtop zitten op de rand van het bed en kijk recht voor uit en blijf zo 30 
seconden zitten. 
Positie D: Draai uw hoofd 45 graden naar links en ga nu binnen 2 seconden op uw 
rechterzijde liggen en blijf zo 30 seconden liggen.

BPPV wordt veroorzaakt door een tijdelijke stoornis in het evenwichtsorgaan. Het 
evenwichtsorgaan bevindt zich in het binnenoor waar er zintuighaarcellen zitten. Uit deze 
zintuighaarcellen komen trilhaartjes. Op deze trilhaartjes liggen oorkristallen/oorsteentjes. 
Deze geven via de zintuighaarcellen door aan de hersenen in welke houding u zich 
bevindt. De oorkristallen kunnen zich verplaatsen naar een deel van het binnenoor waar 
ze zich eigenlijk niet horen te bevinden. Dit veroorzaakt bij bepaalde hoofdbewegingen 
een abnormale prikkeling van de zintuighaarcellen en dus het evenwichtsorgaan 
waardoor u een gevoel van duizeligheid krijgt. 
Er zijn verschillende mogelijke oorzaken. Vaak is het verplaatsen van de oorkristallen 
het gevolg van een hoofdtrauma. Het kan ook uitgelokt worden door een infectie na een 
ooroperatie of langdurige bedrust of door degeneratie van het binnenoor bij het ouder 
worden. Soms ontstaan de klachten ook spontaan, zonder duidelijke verklaring. 
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De bedoeling is dat u de oefeningen gedurende 2 weken 3x per dag uitvoert. Hierbij gaat 
u van positie A naar B, C en uiteindelijk positie D. Dit herhaalt u telkens 5 keer. Als het 
goed is, heeft u na een tijdje geen klachten meer als u gaat liggen. Dan kunt u stoppen 
met de oefeningen. Soms komen de klachten na een tijdje terug. U kunt de oefening dan 
weer herhalen. 

Indien u over internet beschikt kan u ook een video terugvinden: 
https://www.youtube.com/watch?v=T5Hfm5BnnlI 

Bij hardnekkige klachten kan een afspraak worden gemaakt bij een neus-, keel- en 
oorarts, waar dan gespecialiseerde kinesitherapie kan worden opgestart. 
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Heilig Hart Ziekenhuis Mol vzw
Gasthuisstraat 1 – 2400 Mol
Tel.: 014/71 20 00
info@azmol.be
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BE0409.925.265
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Dagdeel Oefening  Duur 
Ochtend  5 herhalingen  10 minuten 
 (A>B>C>D en dit 5x herhalen)
Middag 5 herhalingen  10 minuten 
Avond  5 herhalingen  10 minuten
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Algemeen nummer: 014 71 20 00
Afspraken: 014 71 20 53
Ombudsdienst: 014 71 21 93
Spoedgevallendienst: 014 71 23 92
Afspraken radiologie: 014 71 20 43


