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Voorbereiding 

Stop twee dagen voor het onderzoek met de medicijnen tegen duizeligheid zoals betahistine (Betaserc) of cinnarizine. 

Andere medicijnen kunt u blijven gebruiken/innemen. Op de dag van het onderzoek mag u géén oogmake-up en 

gezichtscrème gebruiken. Het is raadzaam dat iemand u naar het ziekenhuis brengt en weer ophaalt. 

 

Video Head Impuls Test (v-HIT) 

Tijdens dit onderzoek neemt u plaats op een stoel. U krijgt een bril op met een versnellingsmeter (gyroscoop) die uw 

hoofdbewegingen registreert. In de bril zit ook een camera die uw oogbewegingen registreert. Vervolgens wordt uw 

hoofd door de laborant naar rechts en links gedraaid, terwijl u naar een vast punt blijft kijken. Bij dit onderzoek wordt 

onderzocht of uw evenwichtsorgaan de hoofdbeweging goed verwerkt. Het onderzoek is pijnloos en duurt circa vijftien 

minuten. 

 

Positioneringstesten 

Bij dit onderzoek zit u op de onderzoeksbank en krijgt u dezelfde bril op waarmee de laborant uw oogbewegingen goed 

kan observeren. Echter worden nu de ogen afgedekt met verduisterende eye-pads, waardoor u niets kan zien. 

Vervolgens wordt u door de laborant in verschillende houdingen en posities gelegd om te onderzoeken of u daar duizelig 

van wordt. Het onderzoek is pijnloos en duurt circa dertig tot vijftig minuten. 

 

Evenwichtsonderzoek 

Bij dit onderzoek worden met verschillende testen de reacties van het evenwichtssysteem gemeten. Uit de combinatie 

van deze gegevens kan worden vastgesteld of er sprake is van een verstoorde functie van het evenwichtsorgaan. Ook 

hierbij houdt u de videobril op, deze registreert uw oogbeweging.  Dit wordt Video Nystagmografie (VNG) genoemd. Het 

onderzoek bestaat uit verschillende deeltesten, zoals: 

 

 het volgen met de ogen van een laser stipje op de wand.  

 het meten van de functie van de evenwichtsorganen.  

 

Uw evenwichtsorganen worden gestimuleerd door middel van een koud en warm waterspoeling in beide oren. U kunt 

het gevoel krijgen dat u ronddraait. Dit gevoel verdwijnt na enkele minuten vanzelf. Het onderzoek is pijnloos en duurt 

circa zestig minuten.  

 

Uitslag  

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts in het ziekenhuis. 

 

Verhinderd? 

Bent u onverwachts verhinderd? Neem dan minimaal 24 uur vóór uw afspraak contact op met Afdeling Klinische 

Neurofysiologie (KNF). In uw plaats kan dan een andere patiënt worden geholpen.  

 

Adrz Vlissingen  

Afdeling Klinische Neurofysiologie ( KNF)  

0118 - 425409  

 
 

Duizeligheidsonderzoek 
In overleg met u bent u door uw arts doorverwezen voor een duizeligheidsonderzoek. 
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