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Informatie over het duizeligheidsspreekuur  

 
Inleiding 
Binnenkort komt u naar het Groene Hart 
Ziekenhuis (GHZ) voor het duizeligheids-
spreekuur. In deze folder leest u wat u kunt 
verwachten. 
 
Door verschillende afspraken te bundelen, 
hopen wij een snellere diagnose te kunnen 
stellen. Soms lukt het niet om binnen een 
dag een diagnose te stellen, omdat er 
bijvoorbeeld aanvullend onderzoek nodig 
is. Dat onderzoek vindt niet op dezelfde 
dag plaats. Hiervoor wordt een aparte 
afspraak gemaakt.  
 
Voorbereiding 
De meeste mensen voelen zich na de 
onderzoeken weer prima, maar soms kan 
een onaangenaam gevoel of duizeligheid 
nog even aanhouden. Daarom is het 
prettig als er iemand met u meegaat om u 
naar uw afspraak te brengen en u daarna 
weer naar huis te brengen.  
De onderzoeken vinden plaats op de 
polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde 
(KNO). U kunt zich melden aan de balie, 
route 25. 
 
Vragenlijsten 
Voor uw eerste bezoek krijgt u van ons  
vragenlijsten opgestuurd. Deze neemt u 
ingevuld mee naar uw afspraak. De 
assistente neemt deze met u door. 
 
Het duizeligheidsspreekuur 
Voor een goed verloop van het spreekuur 
is een aantal zaken van belang. De 
afspraak bestaat daarom uit drie delen: 
 
 
 

Assistente - 30 minuten 
De assistente zal de ingevulde 
vragenlijsten met u doornemen en uw 
klachten uitvragen. 
Ook wordt de bloeddruk tijdens dit 
spreekuur gemeten. Dit wordt gedaan 
terwijl u ligt en terwijl u staat. Zo kunnen 
wisselingen in uw bloeddruk geregistreerd 
worden. Dit heet een ‘orthostatische 
hypotensie meting’.  
 
Gehooronderzoek - 30 minuten 
Het gehooronderzoek bestaat uit twee 
onderdelen: 
 Toonaudiogram: de assistente laat u 

tonen horen van verschillende 
frequenties en sterktes.  

 Spraakaudiogram: u krijgt korte 
woorden te horen in verschillende 
sterktes; u mag deze woorden 
nazeggen.  

 
KNO-arts - 20 minuten 
De arts zal aanvullende vragen aan u 
stellen om een goed beeld te krijgen van 
uw klachten. Zo nodig volgt er ook een 
lichamelijk onderzoek. Al deze resultaten 
kunnen leiden tot een diagnose. Aan de 
hand van deze diagnose zal er een 
behandelplan opgesteld worden. Er 
bestaat een kans dat de arts aan de hand 
van de diagnose meteen een 
behandeling uitvoert om de 
duizeligheidsklachten te verminderen. 
 
Vragen of verhinderd? 
Heeft u na het lezen van deze tekst nog 
vragen, stel ze dan gerust. Zowel voor als 
tijdens het onderzoek is hiervoor 
gelegenheid.  
 



Bent u onverwachts verhinderd? Wij 
vragen u dit zo snel mogelijk aan ons te 
laten weten, via telefoonnummer:  
(0182) 50 52 76 . 
 
Algemene informatie GHZ 
Voor meer informatie over het Groene Hart 
Ziekenhuis (GHZ) kunt u terecht op onze 
website: www.ghz.nl. 
 
Ook kunt u bellen naar: (0182) 50 50 50.  
 
Adres 
Groene Hart Ziekenhuis, locatie Gouda 
Bleulandweg 10 
2803 HH Gouda  
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