
Aanvallen van duizeligheid, oorsuizen en gehoorverlies

Ménière

Kenmerkend voor de ziekte van Ménière is de combinatie van aanvallen van 

draaiduizeligheid, oorsuizen en gehoorverlies. Een aanval gaat vaak gepaard 

met braken, zweten en uitputting. Een aanval kan een half uur tot enige uren 

duren, soms zelfs dagen.  Na verloop van tijd, gemiddeld zo’n vijf jaar, 

nemen de aanvallen in frequentie en duur af en verdwijnen meestal geheel. 

Het oorsuizen en het gehoorverlies zijn meestal blijvend. In Nederland hebben 

naar schatting tien- tot vijftienduizend mensen de ziekte van Ménière. 

“Bij de NVVS merkte ik dat ik niet de enige 
ben met deze ziekte. Wat een verschil!”



Zeker weten of u de ziekte  
van Ménière heeft?
De meeste patiënten hebben de ziekte van 
Ménière aan één oor, iets minder dan de helft 
krijgt de aandoening aan beide oren. De juiste 
diagnose stellen is niet eenvoudig omdat de 
ziekte zo wisselend verloopt en er andere aan-
doeningen met soortgelijke symptomen zijn. 
Goed medisch onderzoek is daarom belangrijk. 
Als u de omschreven symptomen herkent, maak 
dan een afspraak met uw huisarts en vraag om 
een doorverwijzing naar een kno-arts. Het kan 
handig zijn om van tevoren een overzicht te 
maken van uw klachten.

Behandeling van klachten
De oorzaak van de ziekte van Ménière is nog 
niet achterhaald en daarom is er ook geen 
gerichte behandeling. Een verandering van 

levensstijl is vaak onvermijdelijk. Medicijnen 
kunnen bepaalde klachten en symptomen ver-
minderen. Sommige mensen hebben baat bij 
een prismabril of bij alternatieve geneeswijzen.

Leven met Ménière 
In feite staat u voor de lastige opgave om te ‘leven 
met Ménière’. Zeker in het begin is dit moeilijk: 
wellicht heeft u grote angst dat een volgende aan-
val op een heel verkeerd moment komt, bijvoor-
beeld tijdens het autorijden. Het oorsuizen en 
gehoorverlies kunnen behoorlijk ingrijpend zijn. 
Informatie over de ziekte en in contact komen 
met mensen die al langer Ménière hebben, kan 
dan waardevol zijn. Ook begrip van de mensen 
om u heen maakt het voor u makkelijker. Vertel 
hen daarom waar u last van heeft. Een begripvol-
le partner of collega die praktische steun geeft, 
helpt u bij het leren leven met Ménière.
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De NVVS-Commissie Ménière zet zich in voor 
mensen die de ziekte van Ménière hebben.  
De commissie biedt informatie via folders, via 
www.nvvs.nl/meniere en via regionale informa-
tiebijeenkomsten. De commissie brengt men-
sen met Ménière en hun partners met elkaar in 
contact via lotgenotengroepen. Als u ervarin-
gen  wilt uitwisselen, dan kunt u ook terecht bij 

contactpersonen of op het internetforum  
www.nvvs.nl/forum/meniere. Tot slot komt de 
commissie op voor uw belangen en pleit o.a. voor 
een betere voorlichting en nazorg voor Ménière-
patiënten na de diagnose door de kno-arts.

Kijk vandaag nog op www.nvvs.nl/meniere of 
bel met de NVVS voor nadere informatie.

Wat heeft de NVVS-Commissie Ménière u te bieden?

NVVS (Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden)

Dé belangenvereniging voor iedereen met hoorproblemen 
– ook voor mensen met Ménière!

Fax (030) 261 66 89
Teksttelefoon (030) 261 76 77
info@nvvs.nl  www.nvvs.nl

www.nvvs.nl/meniere


