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NEDERLANDSE SAMENVATTING

Dit proefschrift gaat over (draai)duizeligheid en vestibulaire revalidatie (VR) in de 
huisartsenpraktijk. VR is een gepersonaliseerde oefenbehandeling met eenvoudige, dagelijkse 
oefeningen bedoeld om het evenwichtssysteem te activeren. 

In hoofdstuk 1 beschrijf ik kort wat er tot nu toe bekend is over de terminologie van vestibulaire 
symptomen zoals (draai)duizeligheid, de epidemiologie van chronische (draai)duizeligheid in 
de huisartsenpraktijk en de achtergrond van vestibulaire revalidatie. Vervolgens introduceer 
ik negen onderzoeksvragen die behandeld worden in dit proefschrift. 

Deel I: (Draai)duizeligheid in de huisartsenpraktijk
1) Is de prognose en overleving van (draai)duizeligheid bij oudere patiënten in de 

huisartsenpraktijk geassocieerd met de primaire oorzaak van hun klachten? 
2) Wat is de kans dat klachten van duizeligheid bij oudere patiënten in de huisartsenpraktijk 

langdurig blijven bestaan? 
3) Wat zijn de psychometrische eigenschappen van de verkorte versie van de Dizziness 

Handicap Inventory vragenlijst (DHI-S) bij gebruik door Nederlandse patiënten met 
(draai)duizeligheid? 

Deel II: Vestibulaire revalidatie in de huisartsenpraktijk
4) In welke mate wordt VR ingezet bij de behandeling van (draai)duizeligheid in de 

Nederlandse huisartsenpraktijk, en wat zijn redenen om VR niet te gebruiken? 
5) Hoe worden chronische vestibulaire symptomen momenteel behandeld in de 

huisartsenpraktijk, en waar zijn mogelijkheden voor verbetering? 
6) Hoe effectief en veilig is online VR, met en zonder fysiotherapeutische ondersteuning, ten 

opzichte van gebruikelijke zorg bij vijftigplussers met chronische vestibulaire klachten in 
de huisartsenpraktijk?

7) Hoe kosteneffectief is online VR, met en zonder fysiotherapeutische ondersteuning, ten 
opzichte van gebruikelijke zorg bij vijftigplussers met chronische vestibulaire klachten in 
de huisartsenpraktijk?

8) Hoe ervaren patiënten en fysiotherapeuten online VR met fysiotherapeutische 
ondersteuning? 

9) Kunnen we behandelsucces bij online VR met en zonder fysiotherapeutische ondersteuning 
voorspellen, en kan dit helpen om te bepalen welke online VR vorm het best kan worden 
aangeboden? 
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In hoofdstuk 2 presenteren we een prospectief cohortonderzoek met een tienjarige follow-up, 
waarin we onderzocht hebben of de prognose en overleving van patiënten is geassocieerd met de 
oorzaak van hun duizeligheidsklachten. We hebben tussen 2006 en 2008 in de huisartsenpraktijk 
417 volwassenen van 65 jaar of ouder met (draai)duizeligheid bereid gevonden om mee te werken. 
Alle patiënten ondergingen uitgebreid diagnostisch onderzoek, waarbij de oorzaak van hun (draai)
duizeligheid werd bepaald door een panel van dokters. De belangrijkste uitkomstmaten waren 
mortaliteit en de ervaren beperking door duizeligheid na 10 jaar. We zagen dat patiënten waarbij de 
(draai)duizeligheid veroorzaakt werd door een perifeer vestibulaire aandoening langer leefden dan 
patiënten met (draai)duizeligheid door een cardiovasculaire aandoening. Er was geen statistisch 
significant verband tussen de oorzaak van de (draai)duizeligheid en de ervaren beperking door 
duizeligheid 10 jaar later. Bijna 50% van de patiënten ervoer substantiële beperkingen bij de follow-
up na 10 jaar, wat suggereert dat in de huidige behandelstrategieën ruimte voor verbetering is. 

In hoofdstuk 3 beschrijven we een internationaal prospectief cohortonderzoek met een eenjarige 
follow-up, waarin we de kans hebben onderzocht of duizeligheid blijft bestaan. We includeerden 
2616 oudere patiënten (≥65 jaar) met thuiszorg uit zes verschillende Europese landen. De prevalentie 
van duizeligheid bij de beginmeting was 25.1%. De meerderheid (79.1%) van de patiënten met 
duizeligheid bij de beginmeting ervoer dit ook na 6 en 12 maanden. Om de kans op blijvende 
duizeligheid (duizeligheid persistentie) te berekenen keken we naar de verhouding (“odds ratio”) 
tussen patiënten die niet duizelig waren bij de beginmeting en patiënten die wel duizelig waren. De 
odds ratio kan worden geïnterpreteerd als volgt: vergeleken met patiënten die niet duizelig waren 
bij de beginmeting, hadden duizelige patiënten bij de beginmeting een X (odds ratio) hogere kans 
om duizeligheid te hebben bij de vervolgmetingen na 6 en 12 maanden. Duizeligheid persistentie 
was hoog na 6 maanden (odds ratio 57.8, 95% betrouwbaarheidsinterval (BI) 43.1-77.5) en na 12 
maanden (odds ratio 30.2, 95% BI 22.3-41.1). We concludeerden dat duizeligheid vaak voorkomt onder 
oudere patiënten die thuiszorg krijgen in Europa en een grote kans heeft om te blijven bestaan. 

In hoofdstuk 4 rapporteren we een psychometrische evaluatie van de verkorte Dizziness 
Handicap Inventory vragenlijst (DHI-S) in de huisartsenpraktijk. Ons doel was om de validiteit, 
betrouwbaarheid, responsiviteit en het optimale afkappunt voor substantiële beperking en 
minimaal belangrijk verschil van de DHI-S vast te stellen. We hebben hierbij gebruik gemaakt van 
data uit het prospectieve cohortonderzoek dat we al eerder beschreven in hoofdstuk 2. De DHI-S 
toonde een excellente criteriumvaliditeit (r = 0.93-0.96), test-retest betrouwbaarheid (ICC = 0.86) 
en responsiviteit (r = 0.89). De DHI-S was in staat om substantiële beperking door duizeligheid 
betrouwbaar te onderscheiden met een optimaal afkappunt van ≥12 punten, en een minimaal 
belangrijk verschil werd vastgesteld bij >5 punten. Deze bevindingen laten zien dat de DHI-S 
vragenlijst een valide, betrouwbaar en responsief instrument is om vestibulaire klachten zoals 
(draai)duizeligheid te meten in de huisartsenpraktijk. 
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Deel II van dit proefschrift begint met hoofdstuk 5, waarin we een survey beschrijven die we 
hebben uitgevoerd om het gebruik van VR in de huisartsenpraktijk te onderzoeken. In totaal 
hebben 426 Nederlandse huisartsen een online vragenlijst met 22 items ingevuld over hun 
gebruik van repositiemanoeuvres en VR om (draai)duizeligheid te behandelen. Ongeveer de 
helft van de huisartsen gaf aan gebruik te maken van repositiemanoeuvres (Epley-manoeuvre 
57.3%; Brandt-Daroff oefeningen 50.2%), terwijl slechts een kleine groep aangaf VR toe te 
passen in de dagelijkse praktijk (6.8%). De belangrijkste reden om geen gebruik te maken van 
repositiemanoeuvres en VR was volgens de huisartsen dat ze niet wisten hoe de behandeling 
moest worden uitgevoerd. Het ondergebruik van deze makkelijk toepasbare behandelingen in 
de huisartsenpraktijk impliceert dat verbetering van de kennis en vaardigheden van huisartsen 
op dit vlak nuttig zou kunnen zijn.

In hoofdstuk 6 hebben we de wetenschappelijke onderbouwing voor medicamenteuze 
behandeling en oefentherapie bij chronische draaiduizeligheid in kaart en bediscussieerd 
waarom het beleid in de dagelijkse huisartsenpraktijk gewijzigd zou moeten worden. In 
dit onderwijsartikel vonden we matige kwaliteit van wetenschappelijk bewijs voor de 
effectiviteit van VR als behandeling voor chronische draaiduizeligheid, en alleen lage 
kwaliteit van bewijs voor de effectiviteit van het medicijn betahistine. Desondanks wordt 
betahistine nog steeds veel voorgeschreven en wordt VR gebruikt door minder dan 10% 
van de huisartsen. Hier staat wetenschappelijk inzicht dus haaks op de dagelijkse praktijk. 
Een belemmerende factor voor verandering kan zijn dat er een gebrek aan kennis is bij 
huisartsen om VR toe te passen. Het kan ook meespelen dat betahistine meer wordt ervaren 
als een snelle, gemakkelijke oplossing dan VR. Onze aanbeveling is om alle patiënten 
met draaiduizeligheid zorgvuldig te diagnosticeren en waar mogelijk de onderliggende 
vestibulaire aandoening te behandelen. We adviseren om standaard een controleafspraak 
in te plannen op het spreekuur om te kijken of de patiënt chronische draaiduizeligheid heeft 
ontwikkeld. Bij chronische draaiduizeligheid dienen clinici te stoppen met alle medicijnen 
tegen acute draaiduizeligheid en starten met VR. 

In hoofdstuk 7 beschrijven we het ontwerp van het driearmige gerandomiseerd gecontroleerde 
VERTIGO-onderzoek waarin online VR, met en zonder fysiotherapeutische ondersteuning, 
werd vergeleken met gebruikelijke zorg. De op zichzelf staande online interventie bestond uit 
een website met informatie over vestibulaire klachten en instructies om dagelijks oefeningen 
uit te voeren (10-20 minuten per dag). Gedurende zes weken volgden patiënten iedere week een 
nieuwe sessie over vestibulaire klachten, waarbij ze aangaven hoe duizelig ze van elke oefening 
werden. De website gebruikte deze informatie om telkens een gepersonaliseerd oefenschema 
samen te stellen voor de aankomende week. In de groep VR met fysiotherapeutische 
ondersteuning werd dezelfde online interventie aangevuld door huisbezoeken van de 
fysiotherapeut in week 1 en week 3. In de derde en laatste groep kregen deelnemers de 
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gebruikelijke zorg van hun huisarts zonder beperkingen. In dit artikel beschrijven we de 
plannen om vier onderzoeksgebieden van online VR te analyseren in het VERTIGO-onderzoek: 
1) klinische effectiviteit en veiligheid; 2) kosteneffectiviteit; 3) kwalitatieve ervaringen; en 4) 
voorspelling van behandelsucces. 

In hoofdstuk 8 rapporteren we de klinische effectiviteit en veiligheid van online VR, met 
en zonder fysiotherapeutische ondersteuning, ten opzichte van gebruikelijke zorg. In het 
VERTIGO-onderzoek hebben we 322 vijftigplussers met een chronisch vestibulair syndroom 
gerandomiseerd in de groepen op zichzelf staande online VR, online VR met fysiotherapeutische 
ondersteuning en gebruikelijke zorg. De primaire uitkomstmaat was de frequentie en ernst 
van vestibulaire klachten na zes maanden, gemeten met de Vertigo Symptoms Scale – Short 
Form (VSS-SF; range 0-60 punten; klinisch relevant verschil ≥3 points). Na zes maanden hadden 
zowel de vestibulaire revalidatie deelnemers met als zonder ondersteuning klinisch relevant 
minder vestibulaire klachten dan de gebruikelijke zorg deelnemers (gemiddeld verschil 3.5 
punt, 95% BI 1.9 tot 5.1; en 4.1 punt, 95% BI 2.5 tot 5.8). De vestibulaire revalidatie deelnemers 
hadden ook significant minder angst en beperking door vestibulaire klachten. Er traden geen 
ernstige ongewenste voorvallen op gerelateerd aan vestibulaire revalidatie. Onze conclusie was 
dat online VR met en zonder fysiotherapeutische ondersteuning klinisch effectieve en veilige 
interventies zijn om vijftigplussers met een chronisch vestibulair syndroom te behandelen. 

In hoofdstuk 9 bespreken we de kosteneffectiviteit van online VR, met en zonder 
fysiotherapeutische ondersteuning, ten opzichte van gebruikelijke zorg. In het VERTIGO-
onderzoek hebben we de vestibulaire klachten (VSS-SF), de kosten voor de maatschappij en 
de “quality-adjusted life years” (QALY) gemeten in alle drie groepen. Na zes maanden bleken 
deelnemers in de online VR groepen met en zonder ondersteuning minder vestibulaire 
klachten (statistisch significant) en meer QALY’s (niet statistisch significant) te hebben dan 
deelnemers in de groep die gebruikelijke zorg ontving. De gemiddelde kosten in de online 
VR groepen waren (niet statistisch significant) hoger dan de kosten in de gebruikelijke zorg 
groep. Voor op zichzelf staande online VR ten opzichte van gebruikelijke zorg was de kans op 
kosteneffectiviteit 0.95 bij een betalingsbereidheid van 24,161 € per QALY en 600 € per punt 
verbetering in VSS-SF. Voor online VR met fysiotherapeutische ondersteuning ten opzichte 
van gebruikelijke zorg was de kans op kosteneffectiviteit 0.95 bij een betalingsbereidheid van 
123,335 € per QALY en 900 € per punt verbetering in VSS-SF. Echter, in een sensitiviteitsanalyse 
waarin we de kosten excludeerden die niet gerelateerd waren aan vestibulaire aandoeningen 
of online VR, vonden we dat op zichzelf staande online VR statistisch significant effectiever 
én goedkoper was dan gebruikelijke zorg. We concludeerden dat op zichzelf staande online VR 
de grootste kans heeft om kosteneffectief te zien ten opzichte van gebruikelijke zorg. 
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Hoofdstuk 10 gaat over een kwalitatief onderzoek dat we hebben uitgevoerd met patiënten 
en fysiotherapeuten uit het VERTIGO-onderzoek om ervaringen in de groep online VR met 
fysiotherapeutische ondersteuning te analyseren. We voerden semigestructureerde interviews 
uit met 14 patiënten en 8 fysiotherapeuten na afloop van de zesmaands follow-up van het 
onderzoek. De resultaten werden thematisch geanalyseerd. Volgens zowel patiënten als 
fysiotherapeuten waren de bezoeken van de fysiotherapeut nuttig doordat ze persoonlijke 
aandacht brachten, hulp boden bij het veilig uitvoeren van de oefeningen en de therapietrouw 
verbeterden. Sommige patiënten gaven aan dat ze de ondersteuning door de fysiotherapeut 
niet nodig hadden. Fysiotherapeuten gaven ook aan dat de behoefte aan begeleiding en 
de optimale manier om ondersteuning te bieden sterk verschilde tussen patiënten. We 
concludeerden dat de bezoeken van de fysiotherapeut bij online VR met fysiotherapeutische 
ondersteuning voordelen lijken te geven die de Vertigo Training website en VR oefeningen niet 
bieden. De vorm van fysiotherapeutische ondersteuning idealiter toegepast moeten worden 
op de individuele patiënt. 

In hoofdstuk 11 beschrijven we een predictieonderzoek waarin we geprobeerd hebben 
predictiemodellen te ontwikkelen en intern te valideren voor behandelsucces met online VR 
met en zonder fysiotherapeutische ondersteuning. Een dergelijk predictiemodel zou kunnen 
helpen bij de beslissing wie behandeld moet worden met online VR met ondersteuning en 
wie met online VR zonder ondersteuning. We definieerden behandelsucces na online VR als 
een klinisch relevante verbetering van (1) vestibulaire symptomen (≥3 punten verbetering 
VSS-SF); (2) beperking door vestibulaire klachten (>11 punten verbetering Dizziness Handicap 
Inventory); en (3) zowel vestibulaire symptomen als beperking door vestibulaire klachten. 
We genereerden predictiemodellen voor elke uitkomst, maar de mate waarin de uiteindelijke 
modellen onderscheid konden maken waren zwak (AUC 0.54 tot 0.61). Geen van de ontwikkelde 
predictiemodellen is daarom bruikbaar om behandelsucces van online VR te voorspellen in de 
huisartsenzorg. Aangezien we vooralsnog niet beschikken over een toepasbaar predictiemodel, 
zou de beslissing tussen online VR met ondersteuning en online VR zonder ondersteuning 
momenteel gericht moeten zijn op andere factoren zoals beschikbaarheid, kosteneffectiviteit 
en voorkeur van de patiënt. 

In het laatste hoofdstuk van dit proefschrift, hoofdstuk 12, beschrijf en bediscussieer ik de 
antwoorden op de negen onderzoeksvragen gesteld in hoofdstuk 1. Daarna ga ik in op de 
gevolgen van deze bevindingen voor de wetenschap en de dagelijkse praktijk. Tenslotte rond 
ik af met mijn aanbevelingen voor de toekomst. 


