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                                           Screening Tool Cervicogene Duizeligheid 
 
‘Cervicogene duizeligheid’ is één van de mogelijke soorten duizeligheid. Deze screening tool is bedoeld om de 
waarschijnlijkheid dat u terecht  tot het besluit ‘cervicogene duizeligheid’ komt te vergroten door een 
combinatie van anamnestische en klinische gegevens. Er wordt aangegeven welke bevindingen een reden 
kunnen zijn voor verwijzing. Een aantal bevindingen kan passen bij meerdere aandoeningen. Een cluster van 
symptomen geeft een grotere waarschijnlijkheid voor een bepaalde aandoening. Overloop zowel na uw 
anamnese als klinisch onderzoek het formulier en bekijk of u een patroon herkent aan de hand van de 
bevindingen en de mogelijke aandoeningen die erachter staan. Bij het vermoeden van ernstige aandoeningen 
of aandoeningen die u als therapeut niet kunt behandelen dan stuurt u de patiënt door voor verder onderzoek 
en/of behandeling. 
 
I.  Initialen patiënt: 
 Geboortedatum: 
  Datum afname screening: 
 
II.  Verwijsdiagnose (indien geen vrije toegankelijkheid):  
 Medische informatie:   

III.  Anamnese 

1. Screening rode vlaggen (verwijzing naar huisarts!) 

Is er sprake van:  
□ algemene malaise 
□ ongewild gewichtsverlies 
□ koorts, nachtelijk zweten 
□ niet-mechanische pijn 
□ neuropatische pijn 
□ neurologische symptomen 
□ recent trauma zonder verder onderzoek 
□ tekens van inflammatie 

Gaat de duizeligheid samen met:  
□ drop attacks 
□ dubbelzicht 
□ dysartrie 
□ dysfagie 
□ voosheid, paresthesie gezicht, lippen, tong 

of ledematen 
□ ataxie 
□ ondraaglijke/hyperacute hoofdpijn 

 

2. Kenmerken duizeligheid 

Hoelang bestaan de duizeligheidsklachten? 
 

Wat is het beloop van de duizeligheidsklachten?  
□ Blijft gelijk sinds ontstaan 
□ Neemt toe sinds ontstaan 
□ Neemt af sinds ontstaan 

 
□ Constant (vestibulaire neuritis, CVA/TIA) 
□ Aanvalsgewijs, tussendoor klachtenvrij  

o <30sec duizelig (BPPV) 
o Minuten tot uren duizelig (CD) 
o > paar uur duizelig (Ménière, 

labyrintitis, vestibulaire neuritis, 
centraal) 

□ Aanvalsgewijs, nooit klachtenvrij 
(cerebellair) 

Hoe zijn de duizeligheidsklachten begonnen?  
 

□ Geleidelijk aan  
□ Acuut (labyrintitis, vestibulaire neuritis, 

CVA/TIA, cardiaal/pulmonaal) 
 

□ Niet-traumatisch 
□ Traumatisch (wervelfractuur, structurele hoog 

cervicale instabiliteit, whiplash, 
hersenschudding/hersenletsel) 

Hoe zou u uw duizeligheid omschrijven? 
 

□ De omgeving draait (vertigo) (BPPV, CAD, 
CVA/TIA, Ménière, centraal neurologisch, 
labyrintitis, vestibulaire neuritis) 

□ Draaierigheid/ Licht in het hoofd (dizziness) 
(CD, paniekstoornis, fobisch, CAD, 
orthostatische hypotensie, antihypertensieve 
medicatie)  

 
□ Gevoel van onevenwicht (desequilibrium) 

(CD, cerebellair, centraal neurologisch, 
medicatie/alcohol/drugs, musculoskeletale 
problematiek) 

□ Gevoel flauw te vallen (syncope) (CAD, 
cardiaal/pulmonaal, orthostatische 
hypotensie, vasovagaal, autonoom, 
psychisch, medicatie) 
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Hoe wordt de duizeligheid opgewekt?  
 

□ In rust (labyrintitis, vestibulaire neuritis, 
Ménière, centraal neurologisch, tumor) 

□ Bij inspanning (cardiaal/pulmonaal) 
□ Bewegingen met hoofd en nek (CD, BPPV) 
□ Aangehouden positie van hoofd of nek (CD) 
□ Psychische factoren (angst, paniek, 

vasovagaal, fobisch) 
□ Verandering van positie 

o Van zit naar ruglig (BPPV) 
o Al liggend omrollen (BPPV) 
o Van ruglig naar zit en van zit naar 

stand (orthostatische hypotensie, 
BPPV) 

□ bekend met lage bloeddruk 

Treedt de duizeligheid onmiddellijk na de 
uitgevoerde beweging of houdingsverandering op?  
 

□ Ja, geen latentietijd (CD) 
□ Nee, met latentietijd (CAD, BPPV) 
□ N.v.t. 

 

 

3. Geassocieerde klachten 

Zijn er klachten die samengaan met de duizeligheid? 
□ Nekklachten (zie 3a) 
□ Hoofdpijn (zie 3b) 
□ Ernstige misselijkheid en overgeven (Ménière, labyrintitis, vestibulaire neuritis, migraine, CAD, 

CVA/TIA) 
□ Kortademigheid/Hyperventilatie (cardiovasculair, pulmonaal, paniekstoornis, angst) 
□ Recent ontstaan gehoorverlies (labyrintitis, vestibulaire neuritis, Ménière, centraal neurologisch, 

tumor, TIA, CAD) 
□ Evenwichtsproblemen (mogelijke vestibulaire of cerebellaire pathologie, centraal neurologisch) 
□ Tinnitus (labyrintitis, vestibulaire neuritis, Ménière, tumor, TIA) 
□ Fonofobie (migraine, Ménière, hersenschudding) 
□ Gestoorde visus:  

o dubbelzien, homonieme of bitemporele hemianopsie, verminderd gezichtsveld, grijze 
vlekken, tijdelijke verblinding, verstoorde fusie (centraal neurologisch, oogafwijkingen, CAD) 

o wazig zien, fotofobie, leesproblemen (Ménière presyncope, migraine, psychogeen, 
hersenschudding) 

□ Gestoorde oculometriek zoals ptosis, scheelzien, exoftalmie en enoftalmie, onwillekeurige 
oogbewegingen (aandoeningen craniale zenuwen , centraal neurologisch bvb tumoren)  

 

3a. Kenmerken nekklachten                                                                   □ n.v.t 

Hoe kan u de nekklachten omschrijven? 
□ Pijn 

o Stekend 
o Zeurend 
o Anders: ............. 

□ Stijfheid 
□ Nekbewegingen voelen trillend aan 
□ Intense vermoeidheid van de nekspieren 
□ Hoofd voelt zwaar aan 

Wat is het beloop van de nekklachten sinds het 
ontstaan?  

□ Blijft gelijk sinds ontstaan 
□ Neemt toe sinds ontstaan 
□ Neemt af sinds ontstaan 

 
□ Constant 
□ Aanvalsgewijs, tussendoor klachtenvrij 
□ Aanvalsgewijs, nooit klachtenvrij 

Hoe is de nekpijn begonnen?  
□ Plots (CAD , discogene problematiek, 

musculair (spasme)) 
□ Post-traumatisch (kan onschuldig maar ook 

ernstig zijn, whiplash, fractuur, structurele 
hoog cervicale instabiliteit) 

□ Geleidelijk aan (CD, CAD, artrose, discogene 
problematiek, musculaire en artrogene 
problematiek) 

Zijn de volgende factoren van invloed op de 
nekklachten? 

□ Rust                                         Toename/afname      
□ Aangehouden posities         Toename/afname 
□ Houdingsverandering           Toename/afname      
□ Hoofd ondersteunen            Toename/afname      
□ Medicatie                                Toename/afname      
□ Niet te beïnvloeden             
□ Andere:….. 
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Denkt u dat er een relatie bestaat tussen uw 
nekklachten en duizeligheid? 
 

□ Ja 
□ Nee 

 

  

 

4. Overig 

Wat zijn de consequenties van de klachten op het dagelijks functioneren?  
 
 

Cardiovasculaire risicofactoren: 

□ Diabetes 
□ Coronaire aandoeningen 
□ Stroke in voorgeschiedenis 
□ Hyperlipidemie 
□ Hoge bloeddruk 
□ Roken 
□ Overgewicht 
□ Andere...... 

Verandering medicatie? 

□ Diuretica 
□ Antihypertensiva 
□ Psychofarmaca 
□ Fenytoïne 
□ Carbamazepine  
□ Antibiotica 
□ Andere....... 

3b. Kenmerken hoofdpijn                                                                    □ n.v.t 

Hoe kan u de hoofdpijn omschrijven?   
 

□ Pulserend, kloppend (migraine)  
□ Nooit eerder ervaren hoofdpijn, anders 

dan anders (CAD, TIA/CVA)  
□ Ondraaglijke/hyperacute hoofdpijn (cluster 

hoofdpijn, CAD, TIA/CVA)  
□ Niet-kloppend, mild (CD) 
□ Zwaar, drukkend of andere vormen 

(medicatie, spanningshoofdpijn) 

Wat is het beloop van de hoofdpijn sinds het ontstaan?  
 

□ Blijft gelijk sinds ontstaan 
□ Neemt toe sinds ontstaan 
□ Neemt af sinds ontstaan 

 
□ Constant 
□ Aanvalsgewijs, tussendoor klachtenvrij 
□ Aanvalsgewijs, nooit klachtenvrij 

Hoe is de hoofdpijn begonnen?  
 

□ Plots begin hevige hoofdpijn (CAD, 
TIA/CVA) 

□ Post-traumatisch (kan onschuldig maar ook 
ernstig zijn, hersenschudding/ hersenletsel) 

□ Geleidelijk aan (CD, spanningshoofdpijn, 
medicatie gerelateerde hoofdpijn) 

Waar lokaliseert de hoofdpijn zich?  
 

□ Eenzijdig, vanuit nek naar fronto-temporale 
regio en evt. oogkas (CAD, CD, migraine, 
clusterhoofdpijn) 

□ Tweezijdig (spanningshoofdpijn, kan ernstige 
pathologie zijn) 

□ Occipitale hoofdpijn (CAD, CD, 
vertebrobasilaire migraine) 

□ Bandvormig/frontaal: (spanningshoofdpijn) 

Zijn de volgende factoren van invloed op de 
hoofdpijn? 

Denkt u dat er een relatie bestaat tussen de 
duizeligheid en hoofdpijn? 
 

□ Rust 
□ Aangehouden posities 
□ Houdingsverandering 
□ Medicatie 
□ Inspanning 
□ Niet te beïnvloeden 
□ Andere:….. 

Toename/afname 
Toename/afname 
Toename/afname 
Toename/afname 
Toename/afname 

□ Ja 
□ Nee 
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IV.      Klinisch onderzoek  

1. Otoneurologisch onderzoek 

Evenwicht 
Romberg test 

□ Duizelig/evenwichtsverlies met ogen open (cerebellaire stoornis) 
□ Duizelig/evenwichtverlies vooral met ogen dicht (vestibulair/proprioceptieve stoornis) 

o Deviaties steeds naar één zijde (ipsilaterale vestibulaire hypofunctie) 
o Deviaties voorachterwaarts (vaak geassocieerd met verticale nystagmus, centraal 

neurologisch) 
o Vermindering deviaties bij afleiding (psychogeen) 
o Deviaties in a-specifieke richting (proprioceptieve stoornis) 

 
Proef van Babinski Weil 

□ Sterrengang (unilaterale vestibulaire hypofunctie aan zijde draairichting) 
□ Breed gangpatroon, erger met ogen dicht (bilaterale vestibulopathie, proprioceptieve stoornis) 
□ Breed gangpatroon, grote variabiliteit in gangpatroon en deviaties (cerebellaire stoornis) 

 
Vinger-wijs proef 

□ Overshoot met intentietremor (cerbellaire ataxie) 
□ Systematische overshoot naar zelfde zijde (ipsilaterale vestibulaire hypofunctie) 

 
 
Oculomotorisch 
Inspectie spontane nystagmus 

□ Aanwezig bij recht vooruit kijken (perifeer of centraal vestibulair, centraal neurologisch) 
□ Aanwezig wanneer iemand in een bepaalde richting staart (hersenstam, cerebellair, intoxicatie) 

 
Saccadische oogbeweging: snelle focusverandering 

□ Overshoot/undershoot of afwijkende saccadische oogbewegingen (cerebellaire aandoeningen, 
centraal neurologische aandoeningen) 

Smooth pursuit testen (oog-volg beweging) 
□ Niet vloeiend/saccades (centraal neurologisch,  

acute perifere vestibulaire laesie) 
 
 
 

Oog-hoofd coördinatie 
□ Draait hoofd direct mee (CD, vestibulair) 
□ Verliest focus bij beweging (CD, vestibulair) 

Blikstabiliteit 
□ Kan focus niet houden (vestibulair) 
□ Niet vloeiend (CD, vestibulair) 
□ Afwijkende nekbewegingen (CD, 

vestibulair)  
 

Gehoor 
Fluistertest 

□ Afwijkend links/rechts 

 

2. Onderzoek BPPV 
Dix-Hallpike manoeuvre Nystagmus/Vertigo 

□ Latentietijd 5-60sec na start manoeuvre 
(BPPV) 

□ Opwaartse/rotatoire nystagmus (BPPV) 
□ Afname nystagmus na max. 60sec (BPPV) 
□ Neerwaartse/wisselende nystagmus 

(centraal neurologisch) 

 

Links: 
 

 

□  Positief 
□  Negatief 
 

Rechts: 
 

 

□ Positief 
□ Negatief 
 

Roll test (indien Dix-Hallpike negatief) 

Links: 
 

 

□ Positief 
□ Negatief 
 

Rechts: 
 

 

□ Positief  
□ Negatief 
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3. Onderzoek cervicale regio 

Inspectie 
 
□ Lateroflexiestand hoofd (musculair, CD, verlamming oogzenuw, unilaterale vestibulaire laesie) 
□ Voorwaartse hoofdpositie (neuromusculoskeletale problematiek, CD) 
□ Ander nl: …….. 

 

Palpatie spierspanning 
 

 pijnreactie (0-3) links en/of rechts 

Mediale rand scapulae   

Laterale rand scapulae   

Levator scapulae   

Trapezius descendens   

Paraspinaal cervicaal   

Suboccipitaal   

Pectoralis   

Sternocleidomastoideus   

Scaleni    

 
 

Functieonderzoek 
 

Uitgevoerd in:              □ Zit                □ Lig 
 

 

 

Geleid actief 
segmentaal 

functiestoornis pijn duizelig 

C0-1    

C1-2    

C2-3    

C3-4    

C4-5    

C5-6    

C6-7    

C7-T1    

T1-2    

T2-3    

T3-4    
 

Actief 
functieonderzoek 

functiestoornis pijn duizelig 

cervicaal    

CTO    

Geleid actief 
Regionaal 

functiestoornis pijn duizelig 

C0-C2    

C2-C7    

C7-T4    

Cervicale repositiezin 
 

□ repositiefout van > 7 cm         aanwijzing voor cervicogene duizeligheid 
□ repositiefout van < 7 cm         negatief 
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V Besluit  
 

Aanwezigheid kenmerken cervicogene duizeligheid 

 
□ Er is geen andere oorzaak van duizeligheid te vermoeden  
□ Duizeligheid wordt vaak omschreven als licht in het hoofd, draaisensatie in het hoofd of onevenwicht 
□ Meestal geleidelijk aan, niet-traumatisch ontstaan maar kan ook na trauma (bvb whiplash) 
□ Aanwezigheid van nekklachten 
□ Aanwezigheid van hoofdpijn 
□ Duizeligheid wordt opgewekt door nekbeweging of -houding 
□ Geen latentietijd van de duizeligheid na nekbeweging, verdwijnt bij aangehouden positie 
□ Duizeligheid blijft minuten tot uren aanwezig  
□ Kan samen gaan met een onstabiel, onzeker gevoel bij het stappen 
□ Geen alarmerende deficits bij oculomotorische tests 
□ Voornamelijk musculaire betrokkenheid van m. trapezius, m. levator scapulae en suboccipitale 

spieren  
□ Pijn en functiestoornis van de hoogcervicale bewegingssegmenten 
□ Verstoorde cervicale repositiezin  

 

 


