
 
 

Masterclass Duizeligheid 
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Kenniscentrum Duizeligheid 
 

2-daags, op een donderdag in Februari & Maart  



 
 

 
Duizeligheid is een klacht waar zowel huisartsen als medisch specialisten veelvuldig mee worden geconfronteerd. 
Huisartsen zien per jaar, per duizend patiënten, 27 patiënten met als (nieuwe) klacht duizeligheid.  
Bij het ouder worden neemt de incidentie fors toe. 

 
Het ADC (Apeldoorns Duizeligheidscentrum) heeft in 2010 onderzoek verricht naar de mate van werkverzuim 
onder de patiënten met duizeligheidklachten; werkverzuim kwam voor bij 72 procent van de patiënten, 8 
procent was uiteindelijk volledig arbeidsongeschikt geraakt door duizeligheid. Patiënten met 
duizeligheidklachten worden in toenemende mate verwezen naar de fysio – en oefentherapeut. 

 
Bij 36 procent van de patiënten met duizeligheidsklachten kan de huisarts geen diagnose stellen en derhalve geen 
gericht behandeladvies geven. 

 
Na een aantal jaren onze Basisstudiedag Fysiotherapie en Duizeligheid te hebben aangeboden blijkt er veel behoefte te 
zijn aan verdieping van kennis en het trainen en uitbreiden van vaardigheden rondom het thema “Duizeligheid”, daarom 
nu deze masterclass, verdeeld over twee dagen, met 4 tot 6 weken tussenruimte. 

 

In onze Masterclass komen onder meer de volgende items aan de orde: 

 

 Verdieping anatomie, neurologie en fysiologie van de bij duizeligheid relevante structuren en systemen

 Diverse relevante richtlijnen
 Screening, diagnostiek en behandeling bij verschillende vormen van duizeligheid
 Vaardigheden in screening, diagnostiek en therapie

 Klinisch redeneren bij patiënten met duizeligheidsklachten
 Opstellen passend behandelplan

 Klinimetrie van testen en vragenlijsten

 
Inhoud: 
 
De Masterclass Duizeligheid richt zich op het aanbieden van verdieping op gebied van duizeligheid, waarbij het accent ligt 

op praktische toepasbaarheid van de aangeboden kennis. Er is ruime aandacht voor casuïstiek (met de mogelijkheid voor 

eigen inbreng) en het trainen van de eigen vaardigheden. 
 
Tijdens casuïstiek en workshops zal in 2 kleinere groepen (max. 8-10 deelnemers per groep) worden gewerkt, waarbij 
ruime persoonlijke aandacht wordt gegeven. 

 

Doel:  
Na deze studiedag is de deelnemer in staat om 

 

1. onderscheid te maken tussen de verschillende vormen van duizeligheid  
2. onderscheid te maken tussen de verschillende vormen van BPPD  
3. de principes van vestibulaire revalidatie op een “evidenced based” wijze toe te passen  
4. een bij de individuele duizelige patiënt passend “state of the art” behandelplan op te stellen 
 
 
Didactische wijze:  
Hoor- en responsiecollege, demonstratie, praktijk vaardigheidstraining en casuïstiek 



 
 

Programma:  

Dag 1:  
09:00 – 09:30 Ontvangst / inschrijving / koffie 
09:30 – 11:00 Inleiding: Verdieping in de onderliggende mechanismen bij duizeligheid  
11:00 – 11:15 Pauze 
11:15 – 12:45 Workshop Casuïstiek 
12:45 – 13:45 Lunch 
13:45 – 14:45 Diagnostische mogelijkheden 
14:45 – 15:00 Pauze 
15:00 – 15:30 Horizontale BPPD 
15:30 – 17:00 workshop manoeuvres & casuïstiek 

 
Dag 2:  
09:00 – 09:30 Ontvangst / inschrijving / koffie 
09:30 – 11:00 Duizeligheid bij Ouderen 
11:00 – 11:15 Pauze 
11:15 – 12:45 Workshop Casuïstiek 
12:45 – 13:45 Lunch 
13:45 – 14:45 Vestibulaire revalidatie en Wetenschap 
14:45 – 15:00 Pauze 
15:00 – 16:45 Workshop Vestibulaire Revalidatie, praktijk & casuïstiek 
16:45 – 17:30 Plenaire afsluiting en Evaluatie 
 

 

Docenten:  
Dhr. dr. R.B. van Leeuwen, neuroloog Gelre ziekenhuizen 
Dhr. dr. Tj. D. Bruintjes, KNO-arts Gelre ziekenhuizen 
Mw. dr. S.M. Winters, KNO-arts Gelre ziekenhuizen 
Mw. drs. E.M. Burgers, neuroloog Gelre ziekenhuizen 
Mw. dr. E.A. Cats, Neuroloog/kinderneuroloog Gelre ziekenhuizen 
Dhr. dr. W. Kelders, KNO-arts Erasmus MC 
Mw. S. Masius-Olthof, KNF-vestibulair-docent/laborant Gelre ziekenhuizen 
Dhr. P. Oostenbrink, KNF-vestibulair-docent/laborant Gelre ziekenhuizen 
Mw. J. Roorda, KNF-vestibulair laborant Gelre ziekenhuizen 
Mw. H. van Eijsden, fysiotherapeut-onderzoeker Gelre ziekenhuizen 
Mw. A. Vogt, fysiotherapeut Gelre ziekenhuizen 
Mw. A.Visser, fysiotherapeut Gelre ziekenhuizen 
Dhr. J. Kauw, fysiotherapeut Gelre ziekenhuizen 

 
Cursusleiding en informatie: 

Dhr. dr. R.B. van Leeuwen, neuroloog 

Dhr. dr. Tj. D. Bruintjes, KNO-arts 

Mevr. M.H.M. Poortman-Geerdink, BSc, manager Kenniscentrum Duizeligheid 

 

Toelating:  
cursisten dienen de basisdag “Fysiotherapie en Duizeligheid” te hebben gevolgd, dan wel 
aantoonbaar kennis en vaardigheden bezitten op gebied van onderzoek en behandeling van 
de duizelige patiënt. 

 
Kosten: 
€ 465,00, inclusief koffie, thee, lunch en digitaal cursusmateriaal. 

 

Informatie en/of inschrijven: 
www.kenniscentrumduizeligheid.nl 

 



 
 

Aantal deelnemers: Minimaal 16, Maximaal 20 

 

Tijdsbesteding: 12 contacturen, 4 uur voorbereidingstijd 
 
Toetsing: 
Er wordt geen toets afgenomen 

 

Certificaat: 
Na afloop van de studiedag wordt aan de deelnemers indien gewenst een certificaat 
uitgereikt als bewijs van deelname. 
 
Accreditatie:  
KNGF accreditatie is toegekend (16 punten, accreditatienr. 23251) voor het algemeen register 

 
Locatie:  
Gelre ziekenhuizen locatie Apeldoorn, 
Albert Schweitzerlaan 31, 7334 DZ Apeldoorn  
T: (055) 581 86 81 
M: KC_info@gelre.nl 

 

Doelgroep: 
fysiotherapeuten en oefentherapeuten 

 
De cursusvoorwaarden vindt u op www.kenniscentrumduizeligheid.nl > scholing 

 

www.kenniscentrumduizeligheid.nl 
www.duizeligheidscentrum.nl  
www.gelreziekenhuizen.nl 

 
 
 
 
 
 

http://www.kenniscentrumduizeligheid.nl/

