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Inleiding  
U heeft op advies van de Keel-, Neus- en Oorarts een afspraak 
gemaakt voor een onderzoek van uw evenwichtsorgaan. Dit 
onderzoek is bedoeld om de oorzaak van uw duizelingen vast te 
stellen. Het onderzoek vindt plaats op het vestibulair 
laboratorium van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. 
 
In deze folder staat de gang van zaken bij het onderzoek 
beschreven. Ook wordt uitgelegd hoe u zich moet voorbereiden 
op het onderzoek. Het is belangrijk dat u zich nauwkeurig aan 
de aanwijzingen houdt.   
 

Het evenwicht 
Het menselijk lichaam heeft een ingewikkeld systeem om het 
evenwicht te bewaren. Het zenuwcentrum daarvan zit in de 
kleine hersenen in het achterhoofd. Het centrum is altijd op de 
hoogte van de spanning in alle spieren van het lichaam, van de 
kijkrichting van de ogen en van wat er gebeurt in de 
evenwichtsorganen. Ieder mens heeft twee evenwichtsorganen. 
Vanuit het centrum worden voortdurend boodschappen naar 
allerlei spieren gestuurd. De spieren zorgen er met elkaar voor 
dat u rechtop blijft en niet omvalt.  
 

De evenwichtsorganen zijn samen dus maar een onderdeel van 
het geheel waarmee het lichaam zijn evenwicht bewaart. Maar 
het is wel een erg belangrijk onderdeel. Ieder 
evenwichtsorgaan zit samen met het gehoororgaan (in het 
slakkenhuis) in het oor, in het rotsbeen achter de oorschelp. 
Daarom gaat duizeligheid zo vaak gepaard met gehoorverlies 
en/of oorsuizen. Bovendien is er een nauwe samenwerking 
tussen beide evenwichtsorganen, net als bij een weegschaal. 
Als één van de twee niet goed werkt, raakt de zaak uit balans. 
 

Voorbereiding  
Gebruikt u medicijnen tegen duizeligheid? Dan moet u vier 
dagen voordat het onderzoek plaats vindt stoppen met deze 
medicijnen. Dit geldt ook voor alle medicijnen die de 
rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Bijvoorbeeld slaapmiddelen, 
kalmerende middelen en sommige middelen tegen hoest. Op de 
verpakking van de medicatie wordt meestal aangegeven dat 



het de rijvaardigheid kan beïnvloeden. Bij twijfel kunt u het 

beste overleggen met uw arts.  
 
Op de dag van het onderzoek gebruikt u geen make-up of 
crème op het gezicht. Het aanbrengen van de elektroden wordt 
dan moeilijker. De elektroden meten de stroompjes van het 
evenwichtsorgaan.  
 
Vooral oudere patiënten kunnen na het onderzoek wat onzeker 
op de benen staan. Het is dus verstandig dat u niet alleen komt 
als u ouder bent dan 65 jaar of wanneer u toch al erg veel last 
heeft van duizeligheid. 
 

Het evenwichtsonderzoek  
Het evenwichtsorgaan geeft elektrische stroompjes af. De 
elektrische stroompjes kunnen door een apparaat gemeten 
worden. Net zoals bij een hartfilmpje (cardiogram).  
 
Na een gesprek met de onderzoeker worden er elektroden 
naast en boven de ogen geplakt. Daarmee worden tijdens het 
onderzoek de oogbewegingen geregistreerd. Op deze wijze 
worden de reacties van de evenwichtsorganen gemeten. 
Tijdens het onderzoek zit u in een stoel voor een groot wit 
scherm. De ruimte wordt verduisterd. De onderzoeker blijft bij 
u in de ruimte en neemt plaats achter de computer. Het 
onderzoek duurt ongeveer één uur. 
 
Het onderzoek bestaat uit twee delen: 
1. Onderzoek van de oogbewegingen 
Op het scherm voor u verschijnt een stipje dat naar links naar 
rechts en van boven naar beneden beweegt. U wordt verzocht 
naar dit stipje te kijken, zonder het hoofd te bewegen. Daarna 
volgt er een bewegend patroon met lichtbalken. U dient recht 
vooruit te kijken, zonder het hoofd te bewegen. Tenslotte moet 

u een stipje volgen met uw ogen dat heen en weer springt.  
 
2. Onderzoek naar de evenwichtsorganen 
U sluit de ogen. Wanneer u de ogen gesloten heeft vertelt de 
onderzoeker steeds wat er gaat gebeuren. De onderzoeker 
geeft u opdrachten om u goed wakker te houden. Deze 



opdrachten kunnen bestaan uit hoofdrekensommen en het 

opnoemen van namen.  
 
Gedurende negentig seconden draait de stoel. Dit is in een 
rustig tempo waardoor er vrijwel nooit duizeligheid ontstaat. 
Daarna wordt de stoel stilgezet en naar achteren gekanteld 
waardoor u komt te liggen. Uw oren worden gespoeld met 
water dat enkele graden boven, en enkele graden onder uw 
lichaamstemperatuur is. Op deze manier worden de 
evenwichtsorganen (links en rechts) apart van elkaar 
beoordeeld. Het spoelen duurt 25 seconden per oor. U kunt het 
gevoel krijgen dat u ronddraait. Dit gevoel verdwijnt vanzelf 

binnen enkele minuten. Na het spoelen is het onderzoek 
afgelopen. Na het verwijderen van de elektroden kunt u naar 
huis. 
 

Uitslag 
De uitslag is niet meteen bekend. De resultaten van het 
onderzoek worden door het Erasmus Medisch Centrum naar de 
KNO-arts in het Vlietland ziekenhuis gestuurd. De KNO-arts 
bespreekt de resultaten met u. Er wordt daarom altijd een 
afspraak voor u gemaakt op het spreekuur van de KNO arts. 
 

Na het onderzoek   
Na het onderzoek mag u uw geneesmiddelen waarmee u was 
gestopt, weer innemen. 
 

Vragen?   
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u 
tussen 08.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 17.00 uur 
contact met ons opnemen door te bellen naar 010 – 893 0000 
en te vragen naar polikliniek KNO.  
 
Bij verhindering   
Als u niet op de afgesproken tijd kunt komen, belt u ons dan 

ruim van tevoren via telefoon 010 - 893 0000 en vraag naar de 
poli KNO. 
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