Ernstige evenwichtsstoornissen
gaan verder dan even uit
balans zijn...

Evenwichtsstoornissen
Bilateraal Evenwichtsverlies (BVL) is een totaal verlies van beide binnenoren,
terwijl een Bilateraal Evenwichtshypofunctie (BVH) een gedeeltelijk verlies
is. Dit wordt veroorzaakt door schade aan het systeem dat het binnenoor met de
hersenen verbindt en helpt om het evenwicht te bewaren.
Patiënten met Bilateraal Evenwichtsverlies of -hypofunctie beperken vaak hun
activiteiten door symptomen zoals duizeligheid, verlies van evenwicht en wazig
zicht. Dit kan leiden tot sociaal isolement en behoefte aan hulp bij dagelijkse
activiteiten zoals wandelen en bijwonen van sociale evenementen. Dit kan leiden
tot vereenzaming, vermindering van fysieke activiteiten en depressie.

Oorzaken

De enige oplossing die actief helpt bij
ernstige evenwichtsstoornissen.

BVL of BVH kan worden veroorzaakt door verschillende aandoeningen, waaronder
meningitis, sequentiële vestibulaire neuritis, progressieve aandoeningen, autoimmuunziekten en aangeboren verlies. Alhoewel de onderliggende oorzaak
(vaak) moeilijk te identificeren is.

Primaire klachten
•

•
•

•

•

Onevenwichtigheid en valrisico

Veel patiënten met Bilateraal Evenwichtsverlies voelen zich onvast bij liggen of zitten,
bij het staan of lopen. Vallen kan leiden tot ernstige verwondingen zoals verstuikingen,
ontwrichtingen en botbreuken.

Wazig zicht

U kunt ook last krijgen van wazig of onstabiel zicht tijdens het maken van
hoofdbewegingen, ook wel oscillopsie genoemd.

Duizeligheid

U kunt zich ook af en toe uit balans voelen. Hierdoor kan het voelen alsof de wereld om
u heen draait of dat u ronddraait.

Vermoeidheid

Wat is de
BalanceBelt?
De BalanceBelt is een riem met
trilmotoren die u om uw middel
draagt en die informatie geeft
over de houding van uw lichaam
en uw evenwicht.
De riem is zeer gemakkelijk en
comfortabel in het gebruik.
De BalanceBelt vervangt de
verloren functionaliteit van uw
evenwichtsorganen en geeft u uw
vrijheid terug.

Uw aandoening heeft een fysieke en emotionele impact op uw dagelijkse activiteiten. U
raakt al na lichte lichamelijke inspanning vermoeid. Ook kost het veel moeite om te
bewegen. Deze fysieke en mentale uitputting gaat niet over met rust of slaap.

Fysieke deconditionering

Lichamelijk ziek zijn kan ook voor u een groot probleem zijn. Dit kan direct worden
veroorzaakt door de angst om te vallen of indirect door de toegenomen duizeligheid die
optreedt bij beweging.

Hoe werkt de BalanceBelt?
De BalanceBelt meet de houding van uw bovenlichaam en geeft met behulp van trilsignalen
informatie over uw houding. Binnen ongeveer een uur tijd*, nemen uw hersenen en lichaam
deze signalen aan als nieuwe waarheid. Hierdoor kunt u weer gemakkelijker en vrijer lopen,
zonder constant te moeten concentreren op uw omgeving. Hierdoor raakt u minder vermoeid
en kunt u vallen voorkomen.

Vestibulaire functie: diagnose & procedure
Wij adviseren u om bij de (huis)arts een verwijzing naar een specialist voor een vestibulaire
functiediagnose aan te vragen. Tests zoals de roterende stoel, videokopimpulstests en
calorische tests kunnen worden gebruikt om de vestibulaire functie te meten. Uw arts kan
ook informeren naar uw evenwichtsgeschiedenis.
Bij lichamelijk onderzoek van patiënten wordt rekening gehouden met symptomen als
oscillopsie, houdingsinstabiliteit en het vermogen van de patiënt om dagelijkse activiteiten
uit te voeren. Tijdens dit vestibulaire anamneseonderzoek moet ook worden gezocht naar
aanvullende factoren, zoals visuele en somatosensorische afwijkingen, die het herstel
kunnen belemmeren.

*Soms heeft uw lichaam iets meer tijd nodig om te reageren op de vibraties van de BalanceBelt, dit is afhankelijk
van de ernst van uw vestibulaire verlies en hoe lang u deze tot nu toe heeft ervaren.

Wat kunt u doen?
Ernstige evenwichtsstoornissen kunnen leiden tot sociaal isolement, afhankelijkheid
van anderen en depressie. Tot nu toe was er geen remedie of behandeling voor deze
aandoeningen. De BalanceBelt biedt een zeker een vrij gevoel met elke stap die u zet.

Krijg uw vertrouwen en zelfstandigheid terug

Pak uw actieve en sociale leven weer op

Voel u weer fit en krijg meer mentale en
lichamelijke energie

Elimineer het stigma van rollator- of stokgebruik tijdens het lopen

Verminder afhankelijkheid van therapie en medicatie

Neem contact met ons op voor een

verwijzing naar een balanskliniek voor
een diagnostische test, kwalificatie
of een BalanceBelt-test als u al een
diagnose heeft ontvangen.

balancebelt.net
info@balancebelt.net
0262 030 030

Deze bijsluiter is niet bedoeld ter vervanging van het evaluatieproces van uw aandoening door een arts, of een
discussie tussen u en uw arts of arts over uw aandoening of behandelingsopties, hoewel deze als startpunt voor een
discussie kan dienen.

