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voor u betekenen?
Eindhoven en omgeving

Verwijzing naar een in hoofdpijn of duizeligheid
gespecialiseerde fysiotherapeut
Verwijzing naar een in hoofdpijn of duizeligheid

HOOFDPIJN

gespecialiseerde fysiotherapeut gebeurt door uw huisarts,

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er goede resultaten

uw KNO-arts, neuroloog of een andere specialist.

DUIZELIGHEID

zijn te behalen bij de manueel therapeutische behandeling

Duizeligheid kent veel verschillende vormen. Onze manueel

van een aantal vormen van hoofdpijn. Dit is met name het

U kunt ook zonder verwijzing terecht bij deze

therapeuten en orofaciaal fysiotherapeuten zijn bij uitstek

geval bij spierspanningshoofdpijn, cervicogene hoofdpijn

gespecialiseerde fysiotherapeut om deskundig advies

de deskundigen bij 3 vormen van duizeligheid: Benigne

en hoofdpijn als gevolg van kaakklachten.

te vragen. Allen zijn naast fysiotherapeut, ook manueel

Paroxysmale Positie Duizeligheid (BPPD), cervicogene
duizeligheid en vestibulaire revalidatie.

therapeut en/of orofaciaal fysiotherapeut.
Spierspanningshoofdpijn is een veel voorkomende vorm
van hoofdpijn. Deze hoofdpijn is meestal tweezijdig

Kosten en vergoeding

BPPD is de meest voorkomende vorm van duizeligheid

aanwezig en kan gelokaliseerd zijn vanaf de hoge nek naar

Uw behandelingen worden vergoed uit uw aanvullende

en uit zich in de terugkerende kortdurende aanvallen van

de slapen of het voorhoofd. De pijn is meestal matig van

verzekering. Bij uw verzekeraar of fysiotherapeut kunt u

draaiduizeligheid, die ontstaan door het hoofd in een

intensiteit en er kan een bandgevoel om het hoofd ervaren

navragen hoeveel behandelingen u vergoed krijgt per jaar.

bepaalde richting te draaien.

worden. De pijn wordt over het algemeen niet erger door
lichamelijke inspanning. Er is hierbij meestal geen sprake

WAT IS FYSIOVISIE?

Cervicogene duizeligheid is duizeligheid die zijn oorsprong

van misselijkheid of braken en de tijdsduur kan wisselen van

Fysiovisie is een samenwerkingsverband van eerstelijns

heeft in de nek en gaat meestal gepaard met nekpijn en

minuten tot dagen, maar kan in de chronische vorm ook

fysiotherapiepraktijken in Eindhoven en omgeving.

problemen met het bewegen van de nek. De duizeligheid

maanden of jaren in meer of mindere mate aanwezig zijn.

Van fysiotherapiepraktijken die zijn aangesloten bij
Fysiovisie kunt u de zekerheid van goede zorg verwachten.

kenmerkt zich door het lichte gevoel in het hoofd en een
onstabiel gevoel.

Cervicogene hoofdpijn komt minder vaak voor en is
afkomstig vanuit de nek. Bij deze vorm is de hoofdpijn

Elke praktijk voldoet aan het hoge kwaliteitsniveau dat

Het is ook mogelijk dat u verwezen wordt voor vestibulaire

eenzijdig aanwezig. Er kan een trauma aanwezig zijn van

door de vereniging is vastgesteld.

revalidatie. Hiervoor komt u in aanmerking indien u te

hoofd of nek in de voorgeschiedenis.
Doordat de Fysiovisie praktijken intensief samenwerken,

maken heeft met duizeligheid die wordt veroorzaakt door
verminderde functie of uitval van het evenwichtsorgaan.

Bepaalde vormen van hoofdpijn kunnen ook het gevolg

kunnen zij elkaars kennis en specialisaties optimaal benutten.

De oorzaak hiervan is niet altijd bekend maar men

zijn van kaakklachten. Hiervoor verwijzen wij u graag naar

Op die manier leren ze van elkaar en wordt de kwaliteit

vermoedt dat de oorzaak een ontsteking is van het

een van onze orofaciaal fysiotherapeuten.

van elke individuele praktijk voortdurend verhoogd.
Bovendien hebben de leden samen alle specialisaties in huis.

evenwichtsorgaan of de evenwichtszenuw. De praktijken
die deze vorm van duizeligheid behandelen staan apart

Onze manueel therapeuten en orofaciaal fysiotherapeuten

vermeld in deze folder.

zijn extra geschoold in deze vormen van hoofdpijn en

Er is binnen Fysiovisie dus altijd een gespecialiseerde

duizeligheid.

fysiotherapeut voor elke klacht of aandoening.

