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Uitnodiging 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Garderen, vrijdag 17 januari 2020 

 
 

 
Apeldoorns Duizeligheidscentrum 

LANDELIJK SYMPOSIUM 

VOOR HUISARTSEN 

Alles over 

DUIZELIGHEID 

in één dag 

ADC  
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Landelijk symposium voor huisartsen 
Duizeligheid komt vaak voor en is meestal onschuldig, maar kan leiden tot 

verlies van kwaliteit van leven en werkverzuim. De huisartsen uit Apeldoorn en 

medewerkers van het Apeldoorns Duizeligheidscentrum hebben besloten 

gezamenlijk een symposium te organiseren om de laatste ontwikkelingen op 

het gebied van de diagnostiek en behandeling van duizeligheid te presenteren. 

 

Het stellen van een diagnose blijft vaak moeilijk, zowel in de eerste als tweede 

lijn. De sleutel tot de diagnose ligt meestal besloten in de anamnese, waar 

deze dag veel aandacht aan zal worden besteed. De opzet van het programma 

is gericht op frequent voorkomende aandoeningen; de presentaties zullen 

gericht zijn op een praktische aanpak van de patiënt met als hoofdklacht 

duizeligheid. 

 

Na iedere presentatie zal er ruim gelegenheid zijn voor discussie en het stellen van 

vragen; we hopen dat het een erg interactieve dag zal worden. 
 

Het Apeldoorns Duizeligheidscentrum (ADC) 
Het ADC is in 2000 opgericht als een multidisciplinair behandeltraject voor patiënten 

met als hoofdklacht duizeligheid. KNO-artsen en neurologen, samen met 

medewerkers van de afdeling Biometrie (klinische neurofysiologie) en fysiotherapie, 

beoordelen iedere patiënt samen en komen tot een gezamenlijke diagnose en plan 

van aanpak. Bij de meeste patiënten lukt het om diagnostiek en consult van de 

artsen binnen 1 dag (deel) af te ronden. 

 

In de loop der jaren is het ADC een 3e lijns expertisecentrum geworden, waarbij 

patiënten uit het gehele land worden gezien. In 2018 werden 1200 nieuwe 

patiënten gezien, van wie 800 second opinions. 

 

In 2012 is naast het ADC het Kenniscentrum Duizeligheid opgericht. Het 

Kenniscentrum Duizeligheid, een initiatief van Gelre ziekenhuizen Apeldoorn, is 

opgericht om de kennis over duizeligheid onder zorgprofessionals en patiënten te 

vergroten. Het centrum probeert dit te bereiken door het verrichten van klinisch 

georiënteerd wetenschappelijk onderzoek op het gebied van duizeligheid, het 

geven van voorlichting aan professionals en patiënten en door het organiseren 

van nascholing voor huisartsen, medisch specialisten en fysiotherapeuten. 

Programma 17 januari 2020 

Ontvangst en registratie vanaf 8.30 

 
9.25 Opening symposium, B.R. Schudel, huisarts, Apeldoorn, 

dagvoorzitter 

9.30 Duizeligheid algemeen, dr. R. van de Berg, KNO-arts, 

MUMC+, Maastricht 

10.30 Epidemiologie duizeligheid in de eerste lijn, dr. H. Stam, huisarts 

i.o. en onderzoeker Amsterdam UMC 

 
11.00 - 11.30 Koffie pauze 

 
11.30 Anamnese en onderzoek van de duizelige patiënt, M. Smale, 

huisarts, Vaassen 

12.00 Het acute vestibulaire syndroom, E. van Wensen, neuroloog, 

Gelre ziekenhuizen, Apeldoorn 

12.30 BPPD, dr. Tj.D. Bruintjes, KNO-arts, Gelre ziekenhuizen, Apeldoorn 

 
13.00 - 14.00 Lunch pauze 

 
14.00 M. Ménière,  prof. dr. P.P. van Benthem, KNO-arts, LUMC 

14.30 Vestibulaire migraine, E. Burgers,  neuroloog, Gelre 

ziekenhuizen, Apeldoorn 

15.00 Duizeligheid bij ouderen, W. te Water, geriater, 

Gelre ziekenhuizen, Apeldoorn 

 
15.30 - 16.00 Thee pauze 

 
16.00 Duizeligheid en angst,  dr. R.B. van Leeuwen, neuroloog, Gelre 

ziekenhuizen, Apeldoorn 

16.30 Duizeligheid: medicatie en fysiotherapie, dr. S.M. Winters, KNO-arts en 
H. van Eijsden, Msc, fysiotherapeut en fysiotherapie onderzoeker, Gelre 
ziekenhuizen, Apeldoorn 

17.00 Valkuilen, dr. O.R. Maarsingh, huisarts en senior 

onderzoeker, Amsterdam UMC, VUmc 

17.30 Sluiting, B.R. Schudel, huisarts, Apeldoorn 

Aansluitend borrel 


