Keel-, Neus- en Oorheelkunde

Evenwichtsonderzoek
Vestibulaironderzoek
Inleiding
Om nader onderzoek te doen naar de oorzaak van uw klachten, is voor u een evenwichtsonderzoek
afgesproken.
Wat is een evenwichtsonderzoek?
Een evenwichtsonderzoek is een onderzoek naar het functioneren van het evenwichtsorgaan. Dit
onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen. Er wordt met name gekeken naar de
oogbewegingen die een reactie zijn op verschillende testen. Om deze oogbewegingen nauwkeurig
te kunnen meten, vindt een gedeelte van het onderzoek in het donker plaats.
Voorbereiding
Mascara en make-up rond de ogen bemoeilijken de meting van de oogbewegingen. U wordt
daarom verzocht geen oog-make-up te gebruiken.
Het is noodzakelijk dat u de medicijnen die u gebruikt tegen duizeligheid vier dagen voor
het onderzoek stopt. Bij twijfel kunt u het beste uw huisarts raadplegen.
Vervoer
Het is verstandig met een taxi te komen of om zo mogelijk een begeleider mee te nemen naar het
ziekenhuis, omdat de kans bestaat dat u na het onderzoek tijdelijk last heeft van misselijkheid of
(draai)duizeligheid.
Verloop van het onderzoek
De onderzoeker haalt u op uit de wachtkamer en brengt u naar de ruimte waar het onderzoek
plaatsvindt. U gaat op een speciale draaistoel zitten, waarna u een video-bril op krijgt waarmee uw
oogbewegingen worden geregistreerd.
De onderzoeker vraagt u daarna om uw ogen gericht te houden op verschillende lichtjes of
om deze met uw ogen te volgen. Voor een goed resultaat is het nodig het hoofd hierbij stil te
houden en alleen de ogen te bewegen. Vervolgens worden er draaiproeven gedaan. Tijdens deze
proeven zit u in het donker en draait u op de stoel langzaam rond, of beweegt u heen en weer.
Hierna worden uw evenwichtsorganen, links en rechts, om de beurt getest met koud (30ºC) en
warm water (44ºC). Als u een gaatje in het trommelvlies heeft, wordt deze test gedaan met koude
en warme lucht.
Zo nodig worden uw evenwichtsorganen getest bij snelle hoofdbewegingen naar links en
naar rechts.
Soms wordt een zogenaamde kiep-proef uitgevoerd, waarbij de reactie van uw
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evenwichtsorganen wordt bekeken nadat u vanuit zittende houding achterover bent gelegd.

Duur van het onderzoek
Het totale onderzoek duurt ruim een uur.
Uitslag
De KNO-arts die u behandelt en het onderzoek voor u heeft aangevraagd, vertelt u de uitslag bij het
volgende polikliniekbezoek. Bent u opgenomen in het ziekenhuis, dan vertelt de zaalarts u de
uitslag.
Wanneer u voor dit onderzoek werd verwezen door een KNO-arts van buiten dit
ziekenhuis, dan krijgt u de uitslag van het onderzoek te horen van de klinisch fysicus audioloog en
wordt uw verwijzer via een brief op de hoogte gesteld van de uitslag.
Vragen
Voor medische vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Keel-, Neus en Oorheelkunde via
het telefoonnummer (050) 361 70 90. Dit nummer is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00
tot 16.30 uur. Voor meer algemene vragen, zoals afspraken, kunt u op maandag t/m vrijdag van
08.00 tot 16.30 uur bellen naar de polikliniek via telefoonnummer (050) 361 27 00.
VLC771-1404
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