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Duizeligheid
Sjoerd van Velthoven (geriatriefysiotherapeut)  en André Ramaekers (manueel therapeut) hebben de 
vervolgopleiding/ cursus “Duizeligheid: diagnostiek en behandeling” gevolgd aan de SOMT Amersfoort. 
Sjoerd van Velthoven zal zich met name gaan richten op zowel de BPPD als overige vormen van 
duizeligheid die behandeld kunnen worden middels “vestibulaire revalidatie”, terwijl André Ramaekers 
(Manueeltherapeut) zich met name zal richten op BPPD.

De vervolgopleiding/ cursus geeft inzicht in:

 Oorzaken, (differentiaal) diagnose en behandelingen van veel voorkomende duizeligheidsaandoeningen  
 (inclusief anatomie evenwichtsorgaan en pathofysiologie BPPD)

 BPPD: oefenen met diagnostiek en behandeling
 Duizeligheid bij ouderen
 Vestibulaire revalidatie

Tijdens deze cursus, gegeven door Vincent van Vught (AIOTO en promovendus op het gebied van 
duizeligheidsklachten), was met name aandacht voor de laatste ontwikkelingen op het gebied van 
duizeligheid. Deze inzichten werden vertaald naar een praktische handleiding voor de diagnose 
en behandeling van veelvoorkomende klachten. Zodoende zijn André en Sjoerd bekwaam in het 
onderscheiden en diagnosticeren van de verschillende veel voorkomende duizeligheidsklachten en 
wanneer fysiotherapie geïndiceerd is. Ook is er ingegaan op het herkennen van pluis/niet pluis, waardoor er 
adequaat terugverwezen kan worden indien nodig.

Zo is er uitgebreid ingegaan op de inzet van de Eply manoeuvre en aanverwante behandelmethodes bij 
BPPD. De uitvoering, frequentie en beloop na behandeling zijn intensief besproken en geoefend. Ook was 
er veel aandacht voor de ADL-adviezen, die de laatste jaar flink zijn bijgesteld.
 
De vestibulaire revalidatie is een vorm van oefentherapie, waarbij je samen met de cliënt een programma 
samenstelt met dagelijkse oefeningen. Er wordt gestart op een lage intensiteit en gedurende het 
programma van 6-12 weken wordt dit verhoogd. Er zijn goede resultaten geboekt met een online 
programma (zie ook: https://www.bmj.com/content/367/bmj.l5922). Echter is deze vorm van therapie 
vaak moeilijk toegankelijk voor de geriatrische populatie. En juist deze groep ervaart in grote mate één of 
meerdere vormen van duizeligheid, waarbij meer dan de helft een significantie beperking in zijn of haar 
ADL ervaart. Bij deze groep zou de vestibulaire revalidatie, begeleidt door onze geriatriefysiotherapeut, een 
grote meerwaarde kunnen hebben in de kwaliteit van leven.


