DUIZELIGHEID

DUIZELIGHEID
DRY NEEDLING

Hofland-Van Geest Sportbegeleiding biedt
(sport)fysiotherapie, manuele therapie,
cursussen en trainingen in Naaldwijk,
Wateringen, Kwintsheul en Monster.

WAT KOST EEN BEHANDELING
De behandeling wordt gezien als een behandeling manueeltherapie en valt onder de vergoeding voor fysiotherapie. Als u aanvullend
verzekerd bent voor fysiotherapie, wordt deze
behandeling conform de voorwaarden van uw
ziektekostenverzekering vergoed.
Bent u niet aanvullend verzekerd voor fysiotherapie, kijk dan op onze website voor het
tarief manueeltherapie.

Naaldwijk
Schaepmanstraat 38a
2672 AS Naaldwijk
Kwintsheul
Sportcomplex Quintus
Leeuwerik 1c
2295 PE Kwintsheul
Wateringen
Zorgtuinderij Nieuw Zuiderveld
Heulweg 34b
2291 BZ Wateringen

EEN AFSPRAAK MAKEN?
Voor het maken van een afspraak, kunt u
contact opnemen met onze praktijk.

Monster
Sporthal de Wielepet
Heijdseweg 9
2681 VN Monster

Op elke locatie van fysiotherapiepraktijk
Hofland-Van Geest is een fysiotherapeut
aanwezig met uitgebreide expertise in
duizeligheidsklachten.

T: 0174 - 20 00 20
E: info@hoflandvangeest.nl
www.hoflandvangeest.nl
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DUIZELIGHEID
Duizeligheid is een fenomeen wat iedereen wel
eens heeft ervaren na een rit in de achtbaan of
draaimolen, tijdens een autorit (wagenziek) of
bij het opstaan (slaapdronken). Vaak is dit van
korte duur en gaat dit vanzelf over. Soms herstelt de duizeligheid niet van zelf. Dit kan grote
gevolgen hebben voor het functioneren thuis
en/of op het werk.
Bij duizeligheid is de huisarts meestal de eerste
persoon die geconsulteerd wordt, maar ook de
fysiotherapeut ziet en behandelt mensen met
duizeligheidsklachten. Vaak bent u met duizeligheidsklachten bij de fysiotherapeut aan het
juiste adres.

Niet alle vormen van duizeligheid kunnen door
de fysiotherapeut behandeld worden. Mocht u
last hebben van duizeligheid waarbij u tevens 1
of meerdere van de onderstaande symptomen
heeft, dan is het verstandig eerst de huisarts te
raadplegen;
• Gehoorverlies aan beide oren.
• Herhaaldelijk op de dag duizeligheidsaanvallen (korter dan 5 seconden).
• Langdurige duizeligheid (langer dan 2 weken)
• Duizeligheid welke niet beïnvloedbaar is
door bewegen van de nek en/of het hoofd
• Duizeligheid met zeer hevige hoofdpijn en/

DIAGNOSE EN BEHANDELING
Om een juiste diagnose van de duizeligheid
te kunnen stellen zal de fysiotherapeut, met
specialisatie manueeltherapie, een vraaggesprek met u houden. Naar aanleiding van dit
vraaggesprek zal de therapeut mogelijk nog
een aantal testen uitvoeren om te bepalen of
de duizeligheid die u ervaart te maken heeft
met het evenwichtsorgaan en/of de nek.

of nekpijn
• Dubbelzien
• Moeite met praten
• Moeite met slikken
• Braken

Als blijkt dat de vorm van duizeligheid die u
heeft, goed behandelbaar is middels manueeltherapie, zal er samen met u een behandelplan worden opgesteld.

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.HOFLANDVANGEEST.NL OF BEL 0174 - 20 00 20

