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Inleiding 

Van 17 t/m 19 mei 2019 vond  de INTERNATIONALE 12E TINNITUS RESEARCH 
INITIATIVE (TRI) CONFERENTIE in samenwerking met het, in het Chinees 
gesproken, 3e Cross-Strait Tinnitus Seminar, in Taipei, de hoofdstad van Taiwan, 
plaats. De conferentie was georganiseerd door TRI met als gastheren: Professor 
Tien-Chen Liu, Department of Otolaryngology, National Taiwan University Hospital, 
Taipei, Taiwan en Prof Jen-Tsung Lai, Deparment of Otolaryngology, Kuang-Tien 
General Hospital, Shalu, Taichung, Taiwan. Al 30 jaar proberen zij met 
behandelingen en onderzoek een oplossing te vinden voor tinnitus. In 2012 hebben 
zij de ‘Taiwan Tinnitus Association’ opgericht, een organisatie voor hoor-
professionals. Tot nu toe is er geen patiëntenorganisatie in Taiwan die de belangen 
van mensen met tinnitus behartigt.  
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Het Tinnitus Research Initiative werd in 2006 opgericht met geld geschonken door 
filantroop Matteo de Nora. TRI is een non-profit organisatie met de missie om een beter 
begrip van tinnitus te bereiken met het doel een effectieve behandeling te ontwikkelen 
voor alle soorten tinnitus ten behoeve van alle tinnitus lijders. 

Het TRI werkt aan: 

1. Ondersteuning van wetenschappelijk en klinisch onderzoek met speciale aandacht voor 
een gezamenlijke multidisciplinaire en internationale aanpak 

2. Faciliteren van communicatie en informatieoverdracht tussen onderzoekers en clinici door 
de oprichting van thematische werkgroepen, het organiseren van vergaderingen, het 
bewerken van een reguliere TRI nieuwsbrief en het verstrekken van een 
communicatieplatform 

3. Het opleiden van professionals die omgaan met tinnitus door de uitgave van boeken, 
organisatie van vergaderingen, de ontwikkeling van diagnostische en therapeutische 
hulpmiddelen en richtlijnen 

 De TRI slogan is “together for a cure!”. https://www.tinnitusresearch.net/index.php 

 

Grote belangstelling voor de conferentie 

De conferentie was de eerste TRI conferentie in Azië, en een platform voor 
researchers met verschillende achtergronden die in tinnitus en hyperacusis 
geinteresseerd zijn. Het thema van dit jaar was: "Een Renaissance: nieuwe 
concepten in tinnitus".  

Er waren 440 
deelnemers en 244 
presentaties uit 
respectievelijk 32 en 
23 landen.  

Parallelle sessies 
vonden op hetzelfde 
tijdstip plaats. 
Daarnaast was er een 
tentoonstelling met 73 
posters over tinnitus 
en hyperacusis die op 
grote beeldschermen 
werden geprojecteerd. 
Stands van fabrikanten 
lieten de nieuwste 
technologie zien op het 
gebied van tinnitus 

meting , CI’s, hoortoestellen en apparatuur voor KNO artsen en audiologen, enz.  
Een promotie stand gaf een voorproefje van de volgende TRI conferentie in 2020 in 
Vancouver, Canada, waarbij Carol Lau en Prof. Jastreboff mij verzekerden dat in die 
conferentie ook workshops worden gehouden voor patiënten organisaties en andere 
betrokkenen die met T&H te maken hebben.  

https://www.tinnitusresearch.net/index.php
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Met een code kregen deelnemers toegang tot de abstracts van de presentaties, 
alhoewel deze helaas niet compleet bleken te zijn. Ook nu weer waren de abstracts 
een magere afspiegeling van de vaak interessante Power Point presentaties 
waarvan de tekst helaas niet verkrijgbaar was. 

Het viel mij dit keer op dat de presentaties en abstracts heel technisch waren, en in 
veel gevallen onbegrijpelijk door vakjargon en vooral afkortingen van psychologische 
en audiologische testen en scores. De democratisering (popularisering) van 
uitkomsten van wetenschap lijkt aan sommige tinnitusonderzoekers geheel voorbij te 
zijn gegaan. Daardoor worden uitkomsten een gesloten boek voor zeker niet-
professionals maar bij navraag, ook voor collega’s uit andere specialisaties. Dat is 
heel jammer! De uitkomsten van soms jaren zwaar en moeilijk onderzoek (20 jaar 
ratten doof maken, lijkt me geen pretje) niet in begrijpelijke taal kunnen worden 
overgebracht en verspreid. Dit punt is inmiddels in de evaluatie van TRI 2019 aan de 
orde gesteld, te meer daar TRI een organisatie wil zijn met een duidelijke outreach 
naar patiënten. 

 

Positieve uitkomsten voor Cie T&H  

Professor Birgit Mazurek, hoofd van het Tinnitus Center, Charite University Hospital, 
in Berlijn, die op de conferentie in Taipei aanwezig was, heeft fondsen gevonden om 
in december een bijeenkomst van alle Europese patiëntenverenigingen te beleggen 
die verenigd zijn in het EUTINNET (Europese Tinnitus Netwerk) waarin Hoormij Cie 
T&H participeert.  

Het Europese tinnitus netwerk EUTINNET werd onlangs her-opgericht onder de 
paraplu van de Duitse Tinnitus Stichting Charité in Berlijn. De Stichting wil Europese 
tinnitus zelfhulporganisaties verenigen. Het gemeenschappelijk doel is het 
bevorderen van de uitwisseling over therapie-opties in de lidstaten, het organiseren 
van onderzoeksprojecten en het creëren van nog meer bewustzijn voor de noodzaak 
om gehoor te beschermen. Zie:  https://www.deutsche-tinnitus-stiftung-
charite.de/en/partners/eutinnet/. De Cie T&H van Hoormij werd op de conferentie 
uitgenodigd om op de EUTINNET bijeenkomst in december 2019 in Berlijn aanwezig 
te zijn.  

Tinnitus HUB, een wereldwijde online tinnitus community met 25.000+ patiënten, met 
als slogan, “for patients, by patients”, zie: ( https://www.tinnitushub.com/) , was als 
enige patiënten organisatie naast HOORMIJ op deze TRI 2019 conferentie 
aanwezig. Ik heb met Hazel Goedhart, directeur en ‘hoofd strateeg’ van de Tinnitus 
Hub gesproken. Zij hield op de conferentie  interviews met deskundigen die werden 
opgenomen door een ingehuurde Taiwanese camera ploeg en die later, na 
ondertiteling, op de website van de Tinnitus Hub zullen worden gezet ( en TRI?).  

De activiteiten van de tinnitus HUB zijn voor 100% gebaseerd op het werk van 
vrijwilligers. Via het Tinnitus Talk Forum (zie: 
https://www.tinnitustalk.com/threads/put-a-spotlight-on-tinnitus-research.17543/) 
brengen ze mensen met tinnitus met elkaar in contact. Zij voorzien patiënten en hoor-
professionals van objectieve en betrouwbare informatie en proberen patiënten met 
onderzoekers te verbinden door als partner te participeren in de Europese 
consortiums zoals TRI, ESIT en TIN-ACT research. Zie het blog van Hazel 
Goedhartover het belang van patiëntenorganisaties betrokken te zijn bij de huidige 

https://www.deutsche-tinnitus-stiftung-charite.de/en/partners/eutinnet/
https://www.deutsche-tinnitus-stiftung-charite.de/en/partners/eutinnet/
https://www.tinnitushub.com/
https://www.tinnitustalk.com/threads/put-a-spotlight-on-tinnitus-research.17543/
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onderzoeks-consortia in Europa https://www.tinnitushub.com/tin-act-exciting-new-
tinnitus-research-program/. Verder promoot Tinnitus Hub natuurlijk het besef dat het 
noodzakelijk is dat er een cure voor tinnitus moet komen. Hazel benadrukte hoe 
belangrijk het is dat patiënten organisaties dit soort research conferenties, als TRI 
2019, bijwonen. De stem van patiënten moet, volgens Hazel, worden gehoord; en 
onderzoekers zelf zijn de eersten om te erkennen dat zij  gemakkelijk de behoeften 
en belangen van patiënten uit het oog verliezen wanneer zij verstrikt raken in de 
academische rat race (zie: https://www.tinnitushub.com/blog/). 

Naast het opbouwen van een internationaal netwerk van contacten met tinnitus 
researchers werden er ook gesprekken gevoerd om te kijken hoe verdere 
samenwerking met tinnitus organisaties een duidelijker centraal aanspreekpunt voor 
tinnitus in Nederland gerealiseerd kan worden. 

 

East-West parrallels? 

 Het was met name de titel : "Een 
Renaissance: nieuwe concepten 
in tinnitus" die mij als Azië 
deskundige en tinnitus ‘sufferer’ 
nieuwsgierig had gemaakt om naar 
deze conferentie te gaan. Ik was 
benieuwd of de beloofde 
‘renaissance’ wellicht met 
maatschappij - en cultuur verschillen 
te maken zouden hebben tussen de 
Westerse en Aziatische wereld, en 
daarom nieuwe inzichten op 
oorzaken, gevolgen en  behandeling 

van Tinnitus zou werpen.  

Dit bleek echter nauwelijks het geval.  De Aziatische presentaties waren net als de 
Westerse heel quantitatief en instrumenteel, en gingen bijna geheel uit van de 
Westerse standaard methodologie voor behandelingen, Westerse 
verklaringsmodellen en vragenlijsten. Gelukkig was er één uitzondering. Prof 
Deborah Hall presenteerde een studie met de titel, Why is Tinnitus a Problem? A 
Qualitative Cross-cultural Comparison of Problems. Reported by Tinnitus 
Patients in China and England.  Hall DA, Li W, Wang Y, Xiong B , Zhang X, Fei Zhao. 

Deze cross-culturele studie is heel belangrijk om de vraag te beantwoorden of de 
Westerscentrische visie op tinnitus relevant en geschikt is voor mensen die in andere 
landen, zoals in China, leven. De studie bevindingen zullen ook helpen om na te 
gaan of de bestaande vragenlijsten, die zijn vertaald uit het Engels in het Mandarijn 
Chinees, geschikt zijn voor beoordelingen en evaluaties van patienten met een 
andere culturele achtergrond. Prof. Deborah Hall is recent werkzaam in Malaysia in 
het kader van een uitwisselingsprogramma over onderzoek  van de Division of 
Clinical Neuroscience, School of Medicine, University of Nottingham, Nottingham, 
UK.  
 
Ook de studie met de titel: Challenges facing tinnitus and sound tolerance 
disorders care in Asia,  van Martin William Hal en Jennifer Ellery Martin Department 

https://www.tinnitushub.com/tin-act-exciting-new-tinnitus-research-program/
https://www.tinnitushub.com/tin-act-exciting-new-tinnitus-research-program/
https://www.tinnitushub.com/blog/
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of Otolaryngology, National University of Singapore, toonde de verschillen tussen 
Oost en West. Prof Hal is een Amerikaanse KNO professor van de Oregon Health 
and Science University (OHSU) die nu een KNO kliniek in Singapore opzet. Hij liet 
zien dat hoorproblemen en tinnitus in Singapore een hele lage prioriteit hebben: 73% 
van de senioren in zijn survey komt niet om een hoortest te doen en zeggen: “ach.. ik 
ben oud, ik wordt verondersteld om hoorproblemen te hebben.” Mensen in  Azië 
aarzelen nog meer om psychologische hulp te zoeken. 
. 
Vanuit dit perspectief vond ik het een gemis, dat met name in de sessie over de 
“psychologische kijk op tinnitus” er slechts één enkele studie was (van de Franse 
psycholoog Dauman) over de mogelijke cultuur-specifieke verschillen die een rol 
kunnen spelen bij b.v. thema’s als: de betekenis van tinnitus; het ervaren van de 
tinnitus last; de perceptie op de gevolgen van tinnitus; de ervaren onderzoekssituatie; 
de sociale ondersteuning, etc. Alleen in een presentatie over Korea liet Dr. Lee zien 
dat tinnitus meer vóórkwam bij vrouwen, hetgeen hij weet aan ‘de cultuur’ waarin 
vrouwen meer moeten gehoorzamen en meer verantwoordelijkheden hebben in de 
familie. Voor zo ver mij bekend is er geen enkel onderzoek gedaan door Aziatische 
psychologen om te testen of westerse vragenlijsten om b.v. tinnitus last te meten 
(Handicap  questionaire, enz)  toepasbaar zijn in de Aziatische context.  
 

Ook de traditionele-, self-management- en 
alternatieve manieren om in Azië met tinnitus 
om te gaan kwamen niet aan de orde 
(acupunctuur, kruiden). Echter, een gesprek 
met een jonge onderzoeker uit Taiwan toonde, 
dat veel mensen met Tinnitus zich in de 
stadswijken van Taipei tot de Godin van 
mededogen, Guan Yin richten. “Zij die alle 
geluiden van lijden in de wereld observeert” – 
dat is de betekenis van de naam Guan Yin. 
Deze vorm van zelfmanagement is belangrijk 
zo lang er geen ‘cure’ voor tinnitus gevonden 
wordt en vergelijkbaar met yoga, klankschalen 
en meditatie in het Westen trouwens 
geïnspireerd door het Oosten. Terwijl de 
conferentie deelnemers hun ‘harde’, 
‘universalistische’ tinnitus uitkomsten toonden, 
werden er in de tempel in de Wuchang street  
jasmijn, orchideeën, wierook, fruit en stapels 

nep-geld geofferd aan Guan Yin door tempel bezoekers die hopen dat de godin haar 
barmhartigheid zal tonen door hun tinnitus te laten ophouden.  

Ik heb zo veel mogelijk presentaties bijgewoond van thema’s die voor T&H 
geïnteresseerden van belang, opmerkelijk, of verrassend, of heel kritisch waren,  
aantekeningen gemaakt en foto’s genomen om de belangrijkste details, uitkomsten 
en conclusies van het tinnitus onderzoek vast te leggen.  

Een selectie uit 244 Presentaties over tinnitus onderzoek 

Hoeveel mensen hebben eigenlijk tinnitus?  
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De uitkomsten in de beschikbare literatuur over het vóórkomen van tinnitus tonen 
enorme mondiale vrschillen. Het percentage van de bevolking dat tinnitus zou 
hebben kan variëren tussen 5% en 43%; hinderlijke tinnitus tussen 3% en 37%; 
ernstige tinnitus tussen 1% en 40%. Er is een groot pan-europees onderzoek gedaan 
om te kijken: 1) hoeveel mensen en ook kinderen eigenlijk tinnitus en hoor 
problemen hebben, 2) of last van hun tinnitus hebben en 3) hoeveel mensen met 
tinnitus hulp zoeken bij professionals voor een behandeling. De definitie van tinnitus, 
de methodologie en de selectie van respondenten spelen uiteraard een belangrijke 
rol bij de beantwoording van deze vragen. De studie van ESIT, Ph.D. kandidaat 
Roshni Biswas, e.a. gaf voorlopige informatie over het vóórkomen van tinnitus in 11 
Europese landen. De analyse van de uitkomsten is nog niet afgerond. Er is een 
gestandaardiseerde vragenlijst ontworpen en die is in 11 Europese talen vertaald 
((Bulgaars, Frans, Duits, Grieks, Italiaans, Latvian, Pools, Portugees, Roemeens, 
Russisch, en Spaans). De grootte van de steekproef van het pan-Europese survey 
omvatte 11427 mensen, 5404 mannen en 6023 vrouwen. In elk land werden 
ongeveer 1000 volwassenen (leeftijd ≥18 jaar) geworven, die representatief zouden 

zijn voor de algemene bevolking (verdere details onbekend). De gehanteerde 
definitie van tinnitus werd niet genoemd. 
De voorlopige resultaten werden getoond in de presentatie : Epidemiology of 
tinnitus: risk factors and findings from a pan- European survey. Roshni Biswas, 
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Italy, ESIT research, e.a. De uitkomsten van dit ESIT pan-europese survey laten zien 
dat gemiddeld 15% van de bevolking in de onderzochte landen, vrouwen iets meer 
dan mannen, tinnitus heeft. Opmerkelijk is dat in Roemenië en Bulgarije deze 
percentages veel hoger zijn, respectievelijk 21.1% en 28.3%. Waarom dat is, werd 
niet duidelijk gemaakt. 1% van de mannen en 1,4 % van de vrouwen heeft ernstige 
tinnitus. Ongeveer 7% van de bevolking met tinnitus heeft hulp bij professionals 
gezocht en 20% van de bevolking in de geselecteerde landen heeft hoor-
moeilijkheden. In de conclusies werd erop gewezen dat er grote interne verschillen 
per land zijn en dat de gegevens over verschillen tussen mannen en vrouwen 
inconsistent zijn.  

 
Het onderzoek laat ook zien dat in Europa ongeveer 75 miljoen mensen een vorm 
van tinnitus ervaren (experience!). Opmerkelijk was de conclusie van het onderzoek, 
dat er een significant gebrek aan bewijs is dat er een causaal verband is tussen 
tinnitus en risico factoren.  
 
 
Kunnen kinderen/teenagers ook al tinnitus hebben? 
 
De prevalentie en risicofactoren van tinnitus zijn 
uitvoerig bestudeerd bij volwassenen, maar slechts een 
paar studies zijn uitgevoerd bij kinderen of 
adolescenten. De gemelde tinnitus prevalentie bij 
kinderen en adolescenten varieert in de literatuur van 6 
tot 36%. De studie van Anna Kam uit Hong Kong heeft 
tot doel het vóórkomen en risicofactoren om tinnitus te 
krijgen te onderzoeken in een steekproef van teenagers. 
 
Tinnitus in Adolescents – a Survey of Secondary 
School Students   
Anna C.S. Kam, Department of Special Education and Counselling, 
The Education University of Hong Kong Integrated Centre of 
Wellbeing (I-WELL).  

 

276 middelbare scholieren van een school in Hong Kong werden onderzocht op de 
aanwezigheid van tinnitus, de impact op hun gezondheid, gedrag t.a.v.recreatieve 
blootstelling aan lawaai, psychologische factoren, en sociaal-economische status. 
Alle studenten werden gescreend op mogelijk gehoorverlies.  

91 van de 276 Hong Kong leerlingen (33,0%) melden dat ze tinnitus hebben ervaren. 
Slechts 6 van hen (2,2% van de totale steekproef) hebben tinnitus langer dan 5 
minuten in de afgelopen 12 maanden gerapporteerd. Met die definitie lijkt het mij 
bijna onmogelijk géén tinnitus te vinden. Recreatieve blootstelling aan lawaai, 
oorziekten, en familiegeschiedenis waren risico factoren die significant geassocieerd 
waren met het krijgen/hebben van tinnitus. 
    

Neemt tinnitus toe? Genderverschillen in Korea. 
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In Korea heeft men in een onderzoek over een periode van tien jaar gekeken of het 
aantal patiënten dat hulp zoekt in de professionele zorg voor tinnitus is toegenomen. 
Dat is inderdaad het geval. 

 
Epidemiology of Clinically Significant Tinnitus: A 10- 

Year Trend From Nationwide Health Claims Data in South Korea.  
Lee HM1, Han KD2, Kong SK3, Nam EC4, Park SN5, Shim HJ6, Byun JY7, Park HJ8, Im GJ9, Lee 
IW1. Speaker Mr. Lee 
  
1. Department of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, Pusan National University School of 

Medicine, Pusan National University Yangsan Hospital, Yangsan.  
2. Department of Biostatistics, College of Medicine, The Catholic University of Korea, Seoul.  
3. Department of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, Pusan National University School of 

Medicine, Pusan National University Hospital, Busan.  

4. Department of Otolaryngology, School of Medicine, Kangwon National University, Chuncheon.  

5. Department of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, College of Medicine, The Catholic 

University of Korea.  

6. Department of Otorhinolaryngology, Eulji Medical Center, Eulji University School of Medicine.  

7. Department of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, School of Medicine, Kyung Hee 

University.  

8. Department of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, Asan Medical Center, University of 

Ulsan College of Medicine.  

9. Department of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, College of Medicine, Korea University, 

Seoul, Republic of Korea. Presenter Mr. Lee  

 

Het aantal patiënten dat medische zorg 
ontving als gevolg van tinnitus was 
1,44% (780.000 per 51.000.000) in 
2015. Er was een hogere prevalentie 
van tinnitus bij vrouwen (60%) dan bij 
mannen (40%) en dat werd door Dr Lee, 
als enige onderzoeker, geweten aan een 
meer stressvolle culturele situatie in 
Korea 
en ook 
in 
Japan 
waarin 

vrouwen moeten gehoorzamen en veel rollen 
moeten spelen in de familie. Dit in tegenstelling tot 
het Westen waar volgens Dr.Lee meer mannen 
tinnitus zouden hebben.   De algehele prevalentie 
steeg met toenemende leeftijd van patiënten en 
heeft een piek bij patiënten die 70 jaar of ouder zijn 
(4,43%). De prevalentie van tinnitus bij patiënten in de leeftijd van 10 tot 30 jaar, 
toonde ook een tendens om hoger te worden tijdens de tien jaar lange studieperiode. 

De resultaten van de studie hebben een beperking, omdat de studie alleen 
gebaseerd is op tinnitus patiënten die zich bij medische diensten in Zuid-Korea 
gemeld hebben en het aantal mensen met tinnitus, dat geen zorg zocht, onbekend is.  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lee%20HM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29879090
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lee%20HM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29879090
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Han%20KD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29879090
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Han%20KD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29879090
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Han%20KD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29879090
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kong%20SK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29879090
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kong%20SK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29879090
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kong%20SK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29879090
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kong%20SK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29879090
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nam%20EC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29879090
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nam%20EC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29879090
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nam%20EC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29879090
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nam%20EC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29879090
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Park%20SN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29879090
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Park%20SN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29879090
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Park%20SN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29879090
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Park%20SN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29879090
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shim%20HJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29879090
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shim%20HJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29879090
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shim%20HJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29879090
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shim%20HJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29879090
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Byun%20JY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29879090
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Byun%20JY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29879090
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Byun%20JY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29879090
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Byun%20JY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29879090
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Park%20HJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29879090
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Park%20HJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29879090
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Park%20HJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29879090
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Park%20HJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29879090
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Im%20GJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29879090
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Im%20GJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29879090
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Im%20GJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29879090
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Im%20GJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29879090
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lee%20IW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29879090
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lee%20IW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29879090
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lee%20IW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29879090
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lee%20IW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29879090
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lee%20IW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29879090
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Waarom varieert de tinnitus last?: Gehoorverlies? Persoonlijkheid? 
Gescheiden ouders? 

 
The correlation between tinnitus, coping, psychopathology and quality of life  
Sebastiaan M Meijers 1, Inge Stegeman 1,2, Arno F Lieftink 1, Adriana L Smit 1,2  
1 Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, University Medical  

Center Utrecht, Utrecht, The Netherlands  
2 Brain Center Rudolf Magnus, University Medical Center Utrecht, Utrecht, The Netherlands. 

Presenter Inge Stegeman  

 
Inge Stegeman stelde dat een groot deel van de volwassen bevolking in Nederland 
tinnitus ervaart, maar geen geen professionele hulp zoekt, wat suggereert dat de 
hinder die men van tinnitus heeft sterk varieert tussen individuen, en kan worden 
beïnvloed door hoe men omgaat met tinnitus. Het doel van deze studie van het 
Universitair Medisch Centrum in Utrecht was de relatie tussen de waargenomen 
tinnitus last, verschillende coping-strategieën, psychopathologie en de kwaliteit van 
leven te onderzoeken. De duur van de studie was 5 jaar (2007-2012). 
  
308 patienten werden onderzocht. De uitkomsten lieten zien dat patiënten met een 
hogere tinnitus last (volgens de scores op vragenlijsten) emotioneler omgaan met 
hun tinnitus en hebben andere psychologische kenmerken dan patiënten met lagere 
scores. Patiënten met een hogere tinnitus last hebben ook een lagere kwaliteit van 
leven. Deze informatie kan nuttig zijn voor het opzetten van mogelijke interventies. 
 

Tinnitus and its associations with general health and hearing loss 

School of Population and Global Health, The University of Western Australia, Nedlands, Australia Inge 

Stegeman1, Robert H Eikelboom 2,3,4, Marcus D Atlas2,3, Sandra R Bellekom2,3, Rebecca J Bennett2,3, David 

Baguley5, Romola S Bucks6, Michael Hunter7,8, Diane Smit1, Susan Tegg-Quinn2,3   
1 Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, University Medical Center Utrecht, Utrecht, 

The Netherlands  
2 Ear Science Institute Australia, Subiaco, Australia  
3 Ear Sciences Centre, The University of Western Australia, Nedlands, Australia  
4 Department of Speech Language Pathology and Audiology, University of Pretoria, Pretoria, South Africa  
5 Faculty of Medicine & Health Sciences, University of Nottingham, Nottingham, UK  
6 School of Psychological Science, The University of Western Australia, Nedlands, Australia  
7 Busselton Population Medical Research Institute, Busselton, Australia  
8 School of Population and Global Health, The University of Western Australia, Nedlands, Australia.  
Presenter Inge Stegeman 

 

Tinnitus is een heterogene aandoening. Niet alleen kan de tinnitus zelf chronisch zijn 
en invalidiseren maar andere gezondheidsproblemen en gehoor-gerelateerde 
symptomen kunnen een impact hebben op het dagelijks leven. In deze studie is 
tinnitus, algemene gezondheidstoestand en hoor- status in een grote populatie 
bestudeerd 

  
De studie maakt gebruik van gegevens uit de zogenaamde Busselton Healthy Aging 
Study, die mensen wierf in Busselton (West-Australië) die geboren zijn tussen 1946 
en 1964 (de baby-boom generatie?). Gegevens werden verzameld tussen 2010 en 
2015. 
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Van 5107 deelnemers, hebben er 1154 (22,6%) tinnitus. Van die 1154 hebben er 376 
(7,4%) gemeld dat hun tinnitus af en toe een effect had op hun dagelijkse leven, 
terwijl er bij 104 deelnemers (2,0%) een constant effect op hun dagelijks leven was.  
Individuen die hun tinnitus ervaren als een hindernis in hun dagelijks leven (af en toe, 
vaak of constant), hebben een verhoogd risico op een lagere algemene gezondheid 
en slechtere mentale gezondheid door meer last van depressies, angst en stress te 
hebben in vergelijking met mensen zonder tinnitus. Er waren statistisch significant 
slechtere gehoordrempels in verband met de aanwezigheid van tinnitus. Dit 
suggereert dat een multidisciplinaire klinische aanpak waarbij zowel audiologen en 
psychologen samenwerken kan worden gerechtvaardigd voor patiënten die melden 
dat tinnitus interfereert met hun dagelijks leven. 
    
The Influences of Personality on Tinnitus Distress: A Longitudinal Study 

Jorge Simões, Dr. Martin Schecklmann Prof. Dr. med. Berthold Langguth, Dr.  
Winfried Schlee, Dr. Patrick Neff  
1Department of Psychiatry and Psychotherapy, University of Regensburg, Regensburg, Germany  
2Institute of Databases and Information Systems, University of Ulm, Ulm, Germany  
3Neuroplasticity and Learning in the Healthy Aging Brain (HAB LAB), Department of Psychology,  
University of Zurich, Zurich, Switzerland  
4European School for Interdisciplinary Tinnitus Research (ESIT), Regensburg, Germany. Presenter 
Jorge Simoes.  
 

Eerdere studies onderzochten welke rol persoonlijkheid op tinnitus speelt.  
Neurotisme en een lage extravertie werden geassocieerd met hogere scores op de 
tinnitus handicap Inventory (THI) en tinnitus vragenlijst (TQ). Er is echter weinig 
bekend over de rol van de persoonlijkheid op tinnitus last. Dit onderwerp kwam later 
in de sessie ‘de psychologische kijk op tinnitus’ ook aan de orde. 
 

388 patiënten die een bezoek aan het tinnitus 
Clinic Center in Regensburg brachten en daar een 
behandeling kregen, werden tussen 2012 en 2017 
onderzocht om inzicht te krijgen in de invloed van 
persoonlijkheid op tinnitus last. Neurotisme en lage 
extraversie bleken significante voorspellers van 
zwaarte van de tinnitus last. Ook werden de 
persoonlijkheids profielen van patiënten in drie 
categorieën ingedeeld: "klinisch verbeterd", 
"klinisch stabiel", en "klinisch verslechterd". 
Patiënten in de "klinisch verbeterde" en "klinisch 
stabiele" groepen scoorden lager in neurotisme en 
hoger in extravertie dan patiënten in de groep 
"klinisch verslechterd". Persoonlijkheid kan een 
voorspeller van tinnitus last in de loop van de tijd 
zijn. Toekomstige studies moeten nader aantonen 
of persoonlijkheid een effect heeft op de uitkomst 

van klinische behandelingen.  
  

The effects of Parental Mental Health in childhood in coping with tinnitus and 
hyperacusis in adulthood  
Ali A. Danesh, PhD1, Hashir Aazh, PhD 2, Langguth Berthold, MD3 & Brian C. J. Moore, PhD4  

http://www.tinnituszentrum-regensburg.de/index.php/15-tinnituszentrum/team/39-dr-phil-martin-schecklmann
http://www.tinnituszentrum-regensburg.de/index.php/tinnituszentrum/team/15-tinnituszentrum/team/12-prof-dr-med-berthold-langguth
http://www.tinnituszentrum-regensburg.de/index.php/tinnituszentrum/team/15-tinnituszentrum/team/12-prof-dr-med-berthold-langguth
http://www.tinnituszentrum-regensburg.de/index.php/tinnituszentrum/team/15-tinnituszentrum/team/12-prof-dr-med-berthold-langguth
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1 Professor, Departments of Communication Sciences & Disorders and Clinical Biomedical Sciences,  
Florida Atlantic University, Boca Raton, FL, USA  
2 Tinnitus Clinician & Audiologist, Audiology Department, Tinnitus & Hyperacusis Therapy Specialist  
Clinic, Royal Surrey County Hospital, Guildford, UK  
3 Professor, Department of Psychiatry, Regensburg University, Regensburg, Germany.   
4 Professor, Department of Psychology, University of Cambridge, Cambridge, UK. Presenter Ali 

Danesh. 

 

Deze presentatie was opmerkelijk omdat het ging over het mogelijke effect van een 

scheiding van ouders en hun geestelijke gezondheid als risico factoren die het 

vermogen om later goed met tinnitus en hyperacusis in de volwassenheid om te 

gaan, kunnen beïnvloeden. Deze risico factoren waren tot deze studie nooit grondig 

onderzocht.  

De effecten van de ouderlijke geestelijke gezondheid op tinnitus en hyperacusis werd 
onderzocht in een kliniek in het Verenigd Koninkrijk (N = 287, gemiddelde leeftijd = 
52.5 jaar). De effecten van scheiding van ouders werd ook bestudeerd met de 

gegevens van 184 patiënten. Er werd aangetoond 
dat psychische aandoeningen van ouders  het 
risico op angst en depressie van mensen met 
tinnitus aanzienlijk verhogen. 14,7% van die 
patiënten groeiden op met gescheiden ouders 
maar er werd geen significant verband gevonden 
met het niet kunnen omgaan met tinnitus last.  
 Conclusie: Er moet meer onderzoek komen naar 
ongunstige jeugdervaringen bij patiënten met 
tinnitus en hyperacusis en hun relatie met mentale 
problemen. Speelt hier misschien een genetische 
component mee? 
 

Proeven met dieren (ratten): Hoe meet je dat proefdieren stress hebben, doof 
zijn en tinnitus hebben?  

 

Op de conferentie kreeg ik respect voor al die onderzoekers die proeven met dieren 
doen om achter de oorzaken en gevolgen van tinnitus te komen. Het lijkt me geen 
pretje om jaren achtereen ratten doof te maken en tinnitus te bezorgen met geluid of 
injecties of op andere manieren. De belangrijkste vraag is natuurlijk hoe weet je of 
een proefdier doof is, of tinnitus heeft gekregen? Welk gedrag moeten ze vertonen 
om dat te meten en weten. Het is duidelijk dat hier vele jaren onderzoek en 
aanzienlijke budgetten mee gemoeid zijn. De uitkomsten van dit dierproeven 
onderzoek waren erg technisch maar een studie in Korea over het verband tussen 
stress en tinnitus vond ik opmerkelijk.  

 

Association between Stress and Tinnitus: An experimental study in a rat model 
of stress-induced tinnitus  
Shi Nae Park, Min Jung Kim, Jung Mee Park, So Young Park  

Department of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, College of Medicine, The Catholic 
University of Korea, Seoul, Republic of Korea. Presenter Shi Nae Park 
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 Hoewel er vele studies zijn die mogelijke verband tussen tinnitus en stress tonen, 
was er nog geen studie die een direct causaal verband tussen stress en tinnitus 
aantoonde. De onderzoekers voerden daarom deze experimentele studie uit om een 
oorzakelijk verband tussen tinnitus en stress te bewijzen in een ‘diermodel’ van 
tinnitus. 

Mannelijke Wistar ratten van 1 maand oud werden gebruikt, en onderverdeeld in 
mate van lawaai en spanning waaraan ze blootgesteld werden. Aan de hand van de 
schrik reflexen van de ratten en het aanwezig zijn van stresshormonen en andere 
neurotransmitters in slakkenhuis en hersen weefsel kon de mate van stress worden 
gemeten.  
Resultaten: Stress kan tinnitus bij ratten veroorzaken. Het onderzoek leverde het 
eerste bewijs waaruit blijkt dat tinnitus-gerelateerde veranderingen van neuronale 
activiteit in het niet-auditieve hersengebied optreden. 
 
Kent men in Azië ook richtlijnen en protocollen om tinnitus te behandelen ?  
 
Hoormij Cie T&H is de laatste jaren uitvoerig betrokken bij het opstellen van 
protocollen en richtlijnen voor de behandeling van Tinnitus in Nederland en Europa. 
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/tinnitus/behandeling_van_patienten_met_tinnitus
.html en https://link.springer.com/article/10.1007/s00106-019-0633-7.  Daarom was 
het interessant te kijken of deze ontwikkelingen ook in Azië plaats vinden. 
 
An improved system for grading and treating tinnitus  
Mariko Takahashi1, Kayoko Kabaya1, Kenichi Sekiya2, Futoshi Matsuda3, Yoshimasa  

Sekiya4, Meiho Nakayama1, Shingo Murakami1  

1) Department of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, Nagoya City University  

Medical School  

2) Department of Otolaryngology, Anjo Kosei Hospital  

3) Otolaryngological Matsuda Clinic  

4) Sekiya Otolaryngological Clinic 

Presenter Mariko Takahashi, Japan. 

 

In Japan heeft minstens 10% van de bevolking Tinnitus, waarvan 1 tot 3% een zware 
tinnitus last. Tot voor kort was er geen behandelprotocol in Japan. De TRT behandel 
methode van Prof Jastreboff is recent geïntroduceerd (in de  KNO afdeling van het 
Universitair Centrum in Nagoya, vierde stad van Japan met ca. 3 miljoen inwoners) 
met geluidsverrijking en counseling. Op grond van ervaring hebben de artsen een 
nieuwe classificatie en een nieuw protocol gemaakt voor tinnitus patiënten op grond 
van de zwaarte van de tinnituslast en de psychologische conditie. Tinnitus zwaarte 
wordt geclassificeerd op: 1) Tinnitus situatie 2) mentale toestand 3) catastrofale 
toestand. 82 cases zijn onderzocht en kregen een behandeling volgens de nieuwe 
classificatie. Verbetering werd waargenomen en de onderzoekers hopen dat deze 
nieuwe classificatie en management van tinnitus kan worden toegepast in andere 
klinieken in Japan.  
   
 

Guideline for the diagnosis of chronic tinnitus in Japan  

Department of Otolaryngology-Head and Neck Surgery   

Iwate Medical University , Hiroaki Sato MD, Presenter Hiroaki Sato 

https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/tinnitus/behandeling_van_patienten_met_tinnitus.html
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/tinnitus/behandeling_van_patienten_met_tinnitus.html
https://link.springer.com/article/10.1007/s00106-019-0633-7
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In 1984 werd in Japan een Gestandaardiseerde Tinnitus Test ontwikkeld door een 
Japanse Tinnitus Studiegroep en deze werd herzien in 1993. De test bestaat uit 
medische vragenlijsten met inbegrip van verbale rating schalen, uitdrukkingen, en 
audiologische testen die specifiek zijn voor de evaluatie van chronische tinnitus, 
zoals luidheid, pitch (toonhoogte) matching en minimale maskering. Echter, er was 
geen klinische praktijk richtsnoer voor de beoordeling en behandeling van chronische 
(meer dan 3 maanden) subjectieve tinnitus in Japan. In 2017, is een Japanse tinnitus 
studiegroep begonnen om voor de klinische praktijk richtlijn te ontwikkelen als reactie 
op de toekenning van onderzoek’s fondsen van de Japanse Agency voor Medisch 
Onderzoek en Ontwikkeling. 

Er is met een systematische review op trefwoorden als "tinnitus, behandeling" in de 
Engels literatuur (Cochrane review 32, Cochrane trial 695, PubMed 468) van de 
afgelopen 36 jaar gezocht en alle bestaande systematische evaluaties werden 
beoordeeld zoals : tinnitus monster Case geschiedenis (TSCHQ), tinnitus handicap 
inventaris (THI en THI-12), tinnitus rating schaal (TRS), tinnitus Ernst schaal (TSS), 
tinnitus functionele index (TFI), visueel analoog Schaal (VAS), Ziekenhuis angst & 
depressie Scale (JORDY), audiologische beoordeling (Pure Tone audiometrie, 
geluidssterkte en pitch matching, minimale masking), en imaging studies indien 
nodig. De definitieve versie van de "klinische praktijk richtlijn voor chronische tinnitus 
in Japan" is voltooid en zal worden gepubliceerd in 2019.  

 
 

Wat zijn de resultaten van hersen stimulatie? 

Er wordt heel veel onderzoek gedaan naar de effecten van zogenaamde 
transcraniële magnetische stimulatie (TMS) die veelbelovend zijn. Dat is een 
neurofysiologische techniek die berust op de wetten van 
elektromagnetische inductie. Door middel van een korte magneetpuls wordt een 
stroom opgewekt in het brein, waardoor hersengebieden kunnen worden 
gestimuleerd. Wanneer meerdere TMS-pulsen kort na elkaar worden gegeven, heet 
dit "repetitieve TMS". Repetitieve TMS, of rTMS, kan sterke effecten genereren die 
langer duren dan de periode van stimulatie zelf.  

Susan E Shore, University of Michigan, Professor, Department of Otolaryngology-
Head and Neck Surgery, die ontelbare tinnitus patiënten heeft behandeld,  hield een 
zeer interessante keynote rede als start voor de sessies over hersenstimulaties. Zie 
meer:  https://news.umich.edu/specially-timed-signals-ease-tinnitus-symptoms-in-
test-aimed-at-condition-s-root-cause/  
 
Prof. Susan Shore heeft, met haar medewerkers van de Universiteit van Michigan, na 
20 jaar nauwgezet dierproeven-onderzoek nu ook een tweeledige stimulatie 
behandeling voor tinnitus op mensen, 20 participanten, getest. Bij de experimentele 
behandeling wordt een apparaat gebruikt dat zowel via stimulatie van het oor als de 
huid de luidheid van tinnitus kan verminderen. Het gaat om ‘bimodal auditory-
somatosensory stimulation’. De resultaten van het onderzoek zijn veelbelovend en 
hoopvol.  
 
Een belangrijke beperking van het onderzoek is dat de behandeling tot op heden 
alleen is getest bij mensen met een zogeheten somatische tinnitus. Zij kunnen door 
bijvoorbeeld hun hoofd, kaak of nek te bewegen het geluid of de toonhoogte van hun 
tinnitus beïnvloeden. Opmerkelijke conclusie van haar speech was dat tinnitus niet 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Inductie_(elektriciteit)
https://news.umich.edu/specially-timed-signals-ease-tinnitus-symptoms-in-test-aimed-at-condition-s-root-cause/
https://news.umich.edu/specially-timed-signals-ease-tinnitus-symptoms-in-test-aimed-at-condition-s-root-cause/
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alleen door gehoorschade wordt veroorzaakt, maar dat zogenaamde neuronen,  die 
fussiform cellen worden genoemd, hyperactief worden en met elkaar gaan 
synchroniseren en dan wordt er een fantoom-signaal doorgegeven aan andere 
centra waar de perceptie plaatsvindt. 
 

Haar belangrijke conclusie was: (abstract) 

“Thus, while tinnitus is usually associated with hearing loss, the relationship is not 
causal as people without audiometric hearing loss can develop tinnitus and not all 
people with audiometric hearing loss develop tinnitus.  Likewise, in animal models, 
noise exposures that produce only temporary threshold shifts result in behavioral 
evidence of tinnitus only in about half of the exposed animals. These data suggest 
that hearing loss, whether visible or ‘hidden’, is insufficient by itself to produce a 
tinnitus phenotype. Changes in cochlear output after noise exposure require 
accompanying plastic changes in recipient neurons in the CNS (Central Nerval 
System?) in order to result in the physiological and behavioral signatures of tinnitus.”   

 

Een pil voor tinnitus is nog ver weg 

Er was nog een belangrijke key-note speech van Professor Ana Belén Elgoyen uit 
Argentinië die inging op de enorme data basis die zij met haar team in Argentinië 
aanlegt om te begrijpen welke bestanddelen in medicijnen op het 
brein/gehoor/tinnitus inwerken. 

Tinnitus: Pharmacological Intervention, what should we target?  

Ana Belén Elgoyhen  

Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética, CONICET. Buenos Aires,  

Argentina. abelgoyhen@gmail.com  

  

Een op de 10 volwassenen heeft klinisch significante subjectieve tinnitus, en voor 1 

op de 100, heeft tinnitus een ernstige invloed op hun kwaliteit van leven. Ondanks de 

significante onvervulde klinische behoefte aan een veilige en effectieve drug gericht 

op het verlichten van tinnitus, is er momenteel geen enkel formeel goedgekeurd 

geneesmiddel op de markt. Aangezien bij sommige individuen, tinnitus 

prikkelbaarheid, agitatie, stress, depressie, slapeloosheid veroorzaakt en interfereert 

met het normale leven, zou zelfs een medicijn dat een klein maar significant effect 

produceert een enorme therapeutische impact hebben. Het zoeken naar 

geneesmiddelen die als doelwit tinnitus hebben, wordt belemmerd door het 

ontbreken van een fundamentele kennis over de onderliggende neurale 

grondoorzaken van deze pathologie. Aanvankelijk werd tinnitus beschouwd als een 

binnenoor pathologie, maar het is nu duidelijk dat chronische tinnitus een stoornis in 

het centraal zenuwstelsel is.  

Op basis van de recente vooruitgang in het begrijpen van tinnitus, richtte prof Ana 

Belén Elgoyhen haar toespraak op een kort overzicht van: de pharmaco therapieën 

die worden gebruikt; de uitdagingen bij het ontwerpen van een tinnitus 

farmacotherapie; de potentiële neurale substraten als doelstellingen voor 

farmacologische interventie, en op de aanpak die door de TRI Pharma werkgroep 

gevolgd wordt. 
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Hoe kan de onderzoek’s methodologie voor tinnitus verbeteren?  

Ik heb over dit onderwerp drie interessante presentaties gevolgd. 

 

De COMiT'ID studie: interventie-specifieke uitkomst domeinen vormen een 
belangrijk uitgangspunt voor gestandaardiseerde evaluaties. 
Hall DA 1,2,3, on behalf of the COMiT initiative  
1 NIHR Nottingham Biomedical Research Centre, Nottingham, UK  
2 Hearing Sciences, Division of Clinical Neuroscience, University of Nottingham, Nottingham, UK 3 

University of Nottingham Malaysia, Malaysia.  
Presenter. Professor Deborah Hall. 

 

In de afgelopen vier jaar is de tinnitus (COMiT) studie uitgevoerd. De eerste stap  
heeft een inventaris gemaakt wat specifieke tinnitus-gerelateerde klachten (uitkomst 
domeinen) zijn. Deze zijn belangrijk om te kunnen beoordelen of een interventie 
heeft gewerkt. Het werk is gericht op geluid-, psychologie-, en farmacologie-
gebaseerde interventies voor chronische subjectieve tinnitus bij volwassenen..  
  
De COMiT'ID studie gebruikte een online drie-Round Delphi methode met drie 
afzonderlijke enquêtes voor geluid-, psychologie-en farmacologie-gebaseerde 
interventies, gevolgd door face-to-face en online discussies, Engels sprekende 
deelnemers uit de hele wereld hebben meegedaan: gezondheidszorg gebruikers en 
professionals.  
 
 “Tinnitus opdringerigheid” was een domein voor alle drie de interventies. Voor 
geluid-gebaseerde interventies, was de uitkomst, vermogen om te negeren, 
concentratie, de kwaliteit van de slaap, en het gevoel van controle. Voor psychologie 
gebaseerde interventies, acceptatie van tinnitus, stemming, negatieve gedachten en 
denkbeelden, en het gevoel van controle. Voor farmacologie-based interventies was 
de tinnitus luidheid het enige extra core uitkomst domein.  
  
De tinnitus gemeenschap ziet de noodzaak dat deze uitkomst-domeinen van de 
specifieke interventies worden geëvalueerd in het ontwerp van toekomstige klinische 
studies van chronische subjectieve tinnitus bij volwassenen. Definiëren wat deze 
begrippen betekenen voor de tinnitus deskundigen is een belangrijke stap als norm 
van wat er moet worden gemeten. De aanbevelingen zijn bedoeld om een kader te 
bieden voor een betere compatibiliteit tussen klinische proeven, en niet om 
individuele voorkeuren te onderdrukken. 
  

                                            
1 Hall DA, Smith H, Hibbert A, et al. Developing core outcome domains sets for clinical trials of 
sound-, psychology-, and pharmacology-based interventions for chronic subjective tinnitus in 
adults. Trends Hear. 2018; 22: 2331216518814384. doi: 10.1177/2331216518814384.  
  
2 Hall DA, Hibbert A, Smith H, et al. One size does not fit all: developing common standards 
for outcomes in early-phase clinical trials of sound-, psychology-, and  
pharmacology-based interventions for chronic subjective tinnitus in adults. Trends  

Hear. 2019 in press.    



16 
 

What would an evidence-based tinnitus patient education program look like? 

Findings from a systematic review.  

Aurora Occa1, Susan Morgan 2,Tricia Scaglione3, Brianna Kuzbyt4, Richard Bookman5  
1 University of Kentucky  
2-5 University of Miami   
Presenter Aurora Occa 
In de V.S. hebben ongeveer 50 miljoen mensen tinnitus. Het is van cruciaal belang 
dat de zorgverleners patiënten een passende basis van fundamentele kennis over 
tinnitus oorzaken, percepties, en management technieken bieden. Het doel van dit 
project was het identificeren van de beschikbare strategieën om patiënten te 
informeren over tinnitus en om richtlijnen en instructies/curriculum te ontwikkelen 
voor een beter tinnitus onderwijs. 

Een systematische studie van peer-reviewed gepubliceerde artikelen over tinnitus 
onderwijs werd uitgevoerd. Na een eerste selectie van 306 artikelen, werden er 18 
opgenomen in de eindbeoordeling. Het bleek dat er maar een beperkte hoeveelheid 
evidence-based leerstof bestond, geschikt voor het onderwijs van tinnitus 
management en onderwijs.  

Het onderrichten van patiënten over tinnitus is belangrijk voor het verbeteren van hun 
perceptie op de aandoening en hun management gedrag. Zorgverleners en patiënten 
moeten samenwerken om patiënt-gecentreerde, ad hoc plannen te creëren. Verdere 
studies zijn nodig om effectieve onderwijstechnieken te identificeren. 

    
The clinical pitfalls of a shared medical appointment approach for tinnitus 
management in the United States  
Tricia L. Scaglione1, Brianna Kuzbyt2  
1, 2 University of Miami Hospital, Miami, FL, USA  

Presenter Tricia Scaglione 

  

Standaard omvat de behandeling van tinnitus patienten meestal een interdisciplinaire 
aanpak die tijd kost en kostbaar is. Daarnaast is er een gebrek van zorgverleners die 
gespecialiseerd zijn in tinnitus zorg en management en dat alles resulteert in 
wachtlijsten en het vertragen van kritische zorg voor patiënten in nood.  Dit probleem 
komt ook vaak voor bij andere chronische gezondheidsproblemen. 
  
De gemeenschappelijke medische afspraak (SMA) aanpak wordt met name in de  
V.S toegepast om bovengenoemde problemen aan te pakken. Een aantal (zes) 
tinnitus patienten participeren in een drie-uur durende sessie. 90 minuten tinnitus 
educatie en vervolgens 15 minuten consult met roulerende audioloog, neuroloog, 
psycholoog, tandarts, fysio therapeut enz. SMAs verhogen de toegang van de 
patiënt tot zorg, verminderen wachttijden, verhogen de kost-effectiviteit, en resulteren 
in algehele tevredenheid voor patiënten en aanbieders.  
  
De Universiteit van Miami implementeerde een SMA-benadering om te beoordelen of 
de groeps aanpak meerwaarde had boven de traditionele aanpak van de tinnitus 
patiënt. Hoewel deze nieuwe aanpak is gunstig voor de patiëntenzorg, werden tal 
van obstakels geïdentificeerd. Maar welke dat waren werd verder niet duidelijk 
gemaakt.  
Conclusie: Patiënten waren zeer tevreden met de SMA-aanpak. De haalbaarheid is 
echter sterk afhankelijk van de structuur.Om duurzaamheid te bevorderen, moeten 
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klinische valkuilen worden geïdentificeerd voorafgaand aan de uitvoering van een 
SMA. 
  

Welke geluiden horen mensen met tinnitus eigenlijk? Zit dat aan de kant van 
het ‘goede’ of ‘slechte’ oor? 
 
Investigation on Sound Characteristics in Tinnitus Patients  
LIU Peng  DING Ran-Ran  LU Jing-Zhe, ZHENG Jian-Long, LIU Ying, GUO En-Qin , CAO Lin  

Department of Otolaryngology, The First Affiliated Hospital of Guangzhou University of TCM, 

Guangzhou, China  

University of TCM, Guangzhou, China 

Presenter Ms Liu Peng 

  

Klinisch onderzoek met 346 patiënten werd uitgevoerd dat zich richtte op de geluids 
locatie, toon en de luidheid van tinnitus.  

Resultaten 

1. Tinnitus kan gelocaliseerd worden in het oor, hersenen, schedel, en in de 
lucht? (vermoedelijk wordt hier ‘overal’ bedoeld). 69,7% van de tinnitus werd 
aangegeven in het oor, terwijl 30.3% het geluid niet in het oor hoort. Er waren 
slechts 35% patiënten waarin de locatie van gehoorverlies (slechte oor) en 
locatie van tinnitus was gerelateerd. Er was geen significant verschil met kant 
van gehoorverlies en patiënten die twee of meerdere tinnitus locaties 
aangaven. 

2. 75,1% van het geluid van de oorsuizing werd beschreven als krekel gesjirp. Er 
was geen significant verschil in de verhouding van hoge-, midden-, en lage 
toon tinnitus tussen de twee groepen met krekel chirp tinnitus en niet-krekel 
chirp tinnitus. 

3. De luidheid-match ≤ 6dB SL was goed voor 83,2% tinnitus patiënten. Er was 
geen significant verschil in de luidheid-match bij tinnitus patiënten die hun 
tinnitus konden waarnemen in een rustige omgeving, algemeen milieu en elke 
omgeving. Echter, het aandeel van het gehoorverlies bij patiënten die alleen 
hun tinnitus konden waarnemen in de rustige omgeving was beduidend lager 
dan die bij patiënten die tinnitus kunnen waarnemen in een algemeen milieu 
en elke omgeving (P < 0.05). 

Conclusie 

Er is geen wetenschappelijk bewijs om de locatie van de beschadiging in de hersens 
in te schatten op grond van de tinnitus geluids locatie en de toon van tinnitus. De 
ware oorzaak van tinnitus kan niet hetzelfde zijn als die van gehoorverlies. 
  

Welke nieuwe perspectieven presenteerde de tinnitus top-onderzoekers? 

 

Zoals altijd hield Professor Rauschecker weer een provocerende presentatie waarbij 
hij zeer duidelijk uitlegde dat tinnitus in het brein zit. 

Tinnitus in the Brain 

 Josef P. Rauschecker, Georgetown University Medical Center, Washington, DC, USA  

Hij stelde het volgende:            

De opvatting dat tinnitus een puur auditieve stoornis is, is al 20 jaar achterhaald. Het 
lijden dat door tinnitus veroorzaakt wordt, en dat helaas bij radeloze patiënten eindigt 
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in zelfmoord (22 zelfmoorden per dag bij 
Amerikaanse veteranen volgens schattingen van 
de Washington Post! 

https://rebootcamp.militarytimes.com/news/transition/2019/02/08/veterans-are-
committing-suicide-in-va-parking-lots-report/) wordt in een groot aantal gevallen 
veroorzaakt door de hersenenstructuren buiten het auditieve systeem.  Het limbisch  
systeem, bestaande uit een aantal corticale en subcortische hersengebieden, wordt 
al lang beschouwd als een waarschijnlijke site voor de emotionele uitvloeisels van 
tinnitus. De neurologie heeft hard bewijs geleverd voor de betrokkenheid van de 
limbische structuren bij tinnitus, zoals het limbisch deel van de prefrontale cortex en 
de accumbens. 

Connectiviteit studies hebben onthuld dat er veranderingen optreden in de 
verbindingen tussen de auditieve en limbische systemen in tinnitus sufferers. 
Niettemin, concentreert de overweldigende meerderheid van tinnitus studies zich nog 
steeds op veranderingen in het auditieve systeem, in de hoop dat de verlichting van 
de gehoorde symptomen ook verlichting zou geven, op wat algemeen wordt 
beschouwd als de emotionele "reacties" op tinnitus. Deze mening veronderstelt dat 
de veranderingen in het auditieve systeem de enige oorzaak van oorsuizen zijn, en 
de emotionele problemen een gevolg van het oorsuizen. Echter, gezien het feit dat 
stress en slapeloosheid bestaande tinnitus kan moduleren en verergeren, kan de 
causaliteit ook omgedraaid worden en in de tegenovergestelde richting gaan. 
Volgens de "frontostriatal gating" theorie, vormen de frontale cortex en de striatum 
samen een systeem voor de uitvoerende controle van zintuiglijke gebeurtenissen. 
Een gebroken ‘frontostriatal gating’ systeem zou de tinnitus signaal niet langer 
onderdrukken of verzwakken. Als deze theorie juist is, lijkt het veelbelovend om te 
werken aan de gebroken limbische structuren, hetzij door hersenstimulatie, of door 
onderzoek naar farmacologische behandelingen. 

 
Professor Pawel Jastreboff en zijn vrouw, Professor Margaret Jastreboff waren ook 
dit jaar aanwezig op de TRI conferentie. Zij gingen beide in op hun 20 jaar ervaring 
met het behandelen van (tinnitus) patiënten met een overgevoeligheid voor geluid: 
hyperacusis en misofonie. Misofonie is een aandoening waarbij specifieke geluiden 
heftige gevoelens van woede, haat of walging oproepen.  

 

A Comparison of mechanisms and treatments of tinnitus and misophonia   
Pawel J. Jastreboff, Ph.D., Sc.D., M.B.A.1,2, Margaret M. Jastreboff, Ph.D.,2     

https://rebootcamp.militarytimes.com/news/transition/2019/02/08/veterans-are-committing-suicide-in-va-parking-lots-report/
https://rebootcamp.militarytimes.com/news/transition/2019/02/08/veterans-are-committing-suicide-in-va-parking-lots-report/


19 
 

1Department of Otolaryngology, Emory University School of Medicine, Atlanta,  
Georgia, USA    
2JHDF, Inc., Ellicott City, Maryland, USA. 
   

Er werd jaren lang aangenomen dat de neuronale netwerken die betrokken zijn bij 
tinnitus en misophonia hetzelfde zijn.  Het verschil tussen deze verschijnselen is 
echter, dat de tinnitus-gerelateerde neuronale activiteit wordt gegenereerd binnen de 
auditieve paden, terwijl in misophonia neuronale activiteit wordt opgeroepen door 
externe, hinderlijke geluiden.  Voor beide, tinnitus en misophonia, wordt in de door de 
Jastroboff’s ontwikkelde TRT behandeling een aangepaste versie van passief 
uitsterven van geconditioneerde reflexen uitgevoerd. Prof. Jastreboff vertelde dat hij 
en zijn vrouw er acht jaar over gedaan hebben een therapie voor misofonie te vinden 
die verschillend was van de behandeling van hyperacusis. Zij hebben honderden 
patienten behandeld met deze twee verschillende methoden en waren voor 80% 
succesvol. 

 

Misophonia enforced by strong hyperacusis   

Margaret M. Jastreboff, Ph.D.,1 Pawel J. Jastreboff, Ph.D., Sc.D., M.B.A.1,2,   1JHDF, Inc., Ellicott City, 
Maryland, USA.   
2Department of Otolaryngology, Emory University School of Medicine, Atlanta,  
Georgia, USA    

  
Margaret Jastreboff stelde dat het een 
veelvoorkomend verschijnsel is om 
problemen met een verminderde 
geluidstolerantie te vinden bij patiënten 
met tinnitus als primaire klacht  Twee 
duidelijk verschillende situaties kunnen 
worden geïdentificeerd: Ten eerste, 
wanneer patiënten negatief reageren op 
alle geluiden luider dan een bepaald 
niveau van geluid, waarbij de betekenis 
van het geluid en de context waarin het 
geluid optreedt niet van belang is. Ten 
tweede, wanneer patiënten alleen 
negatief reageren op specifieke patronen 
van geluid, vaak, maar niet altijd, 

geassocieerd met een specifieke situatie/plaats/persoon, terwijl men in staat is om 
andere veel luidere geluiden wel te tolereren. 
 
We hebben hier te maken met respectievelijk: hyperacusis en misofonie. De ervaring 
van Margaret Jastreboff is dat mensen met een zware hyperacusis, misofonie 
ontwikkelen  en dat bij mensen met een zwakke hyperacusis dit niet optreedt. Maar 
misofonie kan ook bestaan zonder dat iemand hyperacusis heeft. In haar lezing 
legde zij de verbindingen in de hersen systemen uit die deze aandoeningen 
veroorzaken, en de beinvloeding van die systemen door de verschillen in aanpak om 
hyperacusis en misofonie te behandelen. Zie ook: 
https://misophoniatreatment.com/wp-content/uploads/2015/01/Jastreboff-Jastreboff-
2014-Treatments-for-Decreased-Sound-Tolerance.pdf 

 

 

F Margaret Jastreboff in gesprek met Rilana Cima 

https://misophoniatreatment.com/wp-content/uploads/2015/01/Jastreboff-Jastreboff-2014-Treatments-for-Decreased-Sound-Tolerance.pdf
https://misophoniatreatment.com/wp-content/uploads/2015/01/Jastreboff-Jastreboff-2014-Treatments-for-Decreased-Sound-Tolerance.pdf
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Is er ook een behandeling voor overgevoeligheid van geluid in Nederland? 

Voorafgaand aan deze lezingen van de Jastraboffs was er een mooie Nederlandse 
bijdrage die ook over de behandeling van overgevoeligheid van geluid ging. 

Peter van Hengel, de audioloog van het Tinnitus Expertise Netwerk Twente (TENT, 
zie https://www.tentwente.nl/ gaf een heldere en krachtige presentatie over de 
institutionele set-up van de tinnitus zorg die met name bij TENT wordt aangeboden 
en hun onderzoek naar de effectiviteit van de behandeling voor overgevoeligheid van 
geluid.  

 

Treatment for oversensitivity to sound  

P.W.J. van Hengel1, M.E. van Thiel-Eilert1, M. van Dijk1, A.O.T. Dijkstra2  
1 Pento Audiologisch Centrum Apeldoorn, Apeldoorn  
2 Praktijk voor Medische Psychologie, Hengelo, Presenter Peter van Hengel  
 

Het Pento audiologische Center Twente begon in 2017 met het evalueren van het 
effect van hun tinnitus behandeling. Één van de resultaten was dat sommige 
patiënten geen verbetering toonden door problemen met het aanpassen van 
hoortoestellen. Dit leidde tot het idee dat een behandeling van overgevoeligheid voor 
geluid de weg kon effenen voor een effectieve tinnitus behandeling. Een eenvoudig 
op blootstelling aan geluid gebaseerd protocol werd bedacht en getest bij AC 
Apeldoorn. Hoewel effectief, moest het het Protocol uitgebreid worden en over een 
proef periode van 6 maanden ontwikkelde het zich tot een op maat gemaakte 
behandeling voor verschillende vormen van overgevoeligheid voor geluid. De laatste 
maanden is de effectiviteit van deze behandeling geëvalueerd.  

De eerste resultaten wijzen op een significant positief effect van de behandeling op 
alle gemeten parameters.  
Op ons tinnitus symposium op 8 februari heeft Marloes van Thiel-Eilert al een 
interessante presentatie gehouden over deze opzet, inhoud en resultaten. Zie voor 
een verslag van de TRI 2019 conferentie van Peter van Hengel: 
https://www.tentwente.nl/tri2019/ 
  

Zijn er gender specifieke verschillen bij tinnitus? 

 
Onderzoek naar genderverschillen bij tinnitus is zeldzaam, maar toch zijn er al heel 
lang publicaties bekend die op mogelijke verschillen wijzen.  
 
Zie: Meikle, M.B. & Griest, S.E., ’Gender-based differences in characteristics of tinnitus’, The Hearing 
Journal, 42(11), 68-76, 1989.  
 

 

Het is daarom verheugend dat nieuw ESIT onderzoek gepresenteerd werd met de 
titel: Gender difference in chronic tinnitus  
Winfried Schlee1, Berthold Langguth1, Jorge Simoes1, Stefan Schoisswohl1, Patrick Neff1  
1 Department of Psychiatry and Psychotherapy, University of Regensburg, Regensburg, Germany. 
Presenter Winfried Schlee  
 

 

https://www.tentwente.nl/
https://www.tentwente.nl/tri2019/


21 
 

Het recente ESIT onderzoek over de verschillen tussen mannen 
en vrouwen en tinnitus werd gepresenteerd onder het thema 
‘genetics’ tussen studies over erfelijkheid en genen.  Gelukkig 
bleek de PowerPoint genuanceerder, en ook in te gaan op de 
gender aspecten gerelateerd aan sociale- en omgevingsfactoren 
die bij tinnitus oorzaken, beleving en behandeling relevant zijn. 
Uiteraard is het bij deze materie geboden niet in stereotiep 
man/vrouw denken te vervallen. Er werd een tabel getoond van 
een studie uit Stockholm waaruit bleek dat vrouwen met een 
zware tinnitust last veel zelfmoord pogingen doen, terwijl dat bij 

mannen niet het geval is. Verklaringen hiervoor werden niet genoemd. Zie voor 
verdere publicaties: 
https://jamanetwork.com/journals/jamaotolaryngology/fullarticle/2732497 en 
https://www.researchgate.net/publication/332820149_Sex-
Specific_Association_of_Tinnitus_With_Suicide_Attempts 

Conclusie gender onderzoek: 

Epidemiologische gegevens, alsmede de reacties op een behandeling met 
geluidsverrijking toont aan dat er verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke 
tinnitus patiënten zijn. Vrouwen hebben een lagere prevalentie van tinnitus en een 
hogere kans op tinnitus onderdrukking door middel van auditieve stimulatie. Zie voor 
nieuwe researchpublicaties in 2019 van de European School for Interdiciplinary 
Tinnitus Research (ESIT) https://esit.tinnitusresearch.net/ en een lijst in 
https://esit.tinnitusresearch.net/index.php/research-projects/publications-by-esit. 

  

Wat is de psychologische kijk op tinnitus? 

 

Uit de sessies over de psychologische kijk op tinnitus heb ik die van Nicolas Dauman 
en Diane Smit geselecteerd. Waarom, zal ik in het onderstaande duidelijk maken. 

Using Qualitative Data Analysis with Patients in Audiology  

Nicolas Dauman, Department of Psychology, University of Poitiers, France 

  

De Franse psycholoog en universitair docent uit Poitiers benadrukte het belang van 
kwalitatief onderzoek, hetgeen zeer relevant is omdat bijna 95 % van de papers, en 
in wezen alle beoordelingen met vragenlijsten om effectiviteit van behandelingen 
voor tinnitus te meten, gebaseerd zijn op kwantitatieve gegevens. De scores van die 
vragenlijsten zijn vaak momentopnamen waarbij een groot aantal sociale en culturele 
factoren spelen die een vertekenend beeld kunnen geven. Bij sommige onderzoeker 
is er behoefte om meer diepgang en inzicht in de uitkomsten van interventies te 
krijgen om effectiviteit van behandelingen te meten.   

Dauman signaleerde een nieuwe trend. Hij wees er op dat het wetenschappelijk 
onderzoek in audiologie een gerenommeerde traditie heeft van een kwantitatieve (i.e. 
statistische) en theoretische benadering. Hij hield een pleidooi voor  een recentere 
kwalitatieve benadering van audiologie. Volgens hem kunnen veel vragen die niet 
beantwoord kunnen worden door statistische analyse inzichtelijk worden door een 
kwalitatieve benadering. Recente interesse in de klinische geneeskunde voor intra-
individuele variabiliteit van gedrag en ecologische validiteit van gegevens (dwz 
meting van gedrag in ' Real-Life ' situaties) ondersteunen een beter begrip van de 
kwantitatieve data-gedreven traditie van onderzoek in de audiologie.  

https://jamanetwork.com/journals/jamaotolaryngology/fullarticle/2732497
https://www.researchgate.net/publication/332820149_Sex-Specific_Association_of_Tinnitus_With_Suicide_Attempts
https://www.researchgate.net/publication/332820149_Sex-Specific_Association_of_Tinnitus_With_Suicide_Attempts
https://esit.tinnitusresearch.net/
https://esit.tinnitusresearch.net/index.php/research-projects/publications-by-esit
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Hierop aansluitend hield hij een tweede lezing die meer op de psychologische 
aspecten als frustratie bij tinnitus patienten inging en waarin hij liet zien dat het 
individu stappen in tijd moet nemen om zijn/haar tinnitus geleidelijk te verdragen of te 
tolereren (niet acepteren) en die alleen maar met een kwalitatieve analyse doorgrond 
kunnen worden. 

 

The Role of Frustration in Tinnitus Suffering and Progressive Tolerance  

Nicolas Dauman, René Dauman, Soly I. Erlandsson 
Department of Psychology, University of Poitiers, Bordeaux,  
2Department of Social and Behavioural Studies, University West, Trollhättan, Sweden.  
Presenter Nicolas Dauman 
 

Dauman stelt dat de betrouwbaarheid en de geloofwaardigheid van de begeleiding 
van een tinnitus patient van groot belang is voor een succesvolle management van 
tinnitus. Zo moeten b.v. vragen over het gebrek aan controle van  de patient over de 
wisselvaligheid van moment tot moment van de toonhoogte/geluid van de tinnitus 
door de begeleider verhelderd kunnen worden.  Dit draagt bij aan de autonomie en 
empowerment van de patient om zelf om te gaan met de tinnitus. In zijn lezing legde 
hij de rol van frustratie uit in een vier-fase model om de verdraagzaamheid of 
tolerantie (draagvlak? belastbaarheid?) te begrijpen die een tinnitus getroffene moet 
opbrengen, om de in/opdringerigheid (bemoei-ing?) van de tinnitus te verdragen. Die 
tolerantie hangt af van de duurzaamheid van de inspanningen van de patient. Daar 
zit een wereld van verschil voor ieder individu dat alleen met kwalitatieve gesprekken 
achterhaald kan worden zoals Dauman met collega’s gedaan heeft bij 22 patienten. 
De belangrijkste hypothese van het model is dat de in/opdringerigheid van tinnitus 
varieert met de mate van frustratie die de patient tegen komt bij fysieke en sociale 
interacties. Fase 1 is de hoogste frustratie met een doordringende ‘inbraak’. Fase 4, 
is de fase waarbij de frustratie min of meer hanteerbaar wordt. De therapeut moet in 
iedere fase de individuele patiënt op maat begeleiden en achteruitgang in 
verdraagzaamheid met patiënten bespreken en in gaan op hun vermogen met 
nieuwe frustraties om te gaan. Uit de PP van de presentatie kwam naar voren dat 
frustraties voortkomen uit b.v.: De patient heeft geen controle op, nog enig idee van 
de vooruitzichten, hoe het verder met de tinitus zal gaan. Hij/zij voelt zich hulpeloos. 
Het is ook een hele strijd om de wisselvalligheid in de geluiden van tinnitus te 
verwerken, en in het algemeen iemands ‘way of life’ om met tinnitus te leven vol te 
houden, en ontmoediging ligt op de loer.  Men moet balanceren om de tinnitus én het 
reguliere sociale leven te managen. Men moet gevoelens van wrok verwerken over 
verlies en beperkingen, teleurstellingen ondergaan doordat men tegenstrijdigheden 
merkt in vaardigheden om het tinnitus geluid op afstand te houden. Zo zijn er nog 
vele soorten frustraties te noemen die inzicht kunnen geven in de individuele 
verschillen als reactie op behandelingen. Alleen kwalitatief onderzoek kan dit aan het 
licht brengen. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5554335/ 

  

In de sessie over de psychologische kijk op tinnitus hield Diane Smit een 
interessante presentatie met een overzicht van onderzoek over het verband tussen 
tinnitus last en persoonlijkheid.  
 
Tinnitus and personality; a systematic review 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5554335/
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J.J.C.M. van Munster, MD1,2, W.H. van der Valk, MD1, I. Stegeman, PhD3,4, A.F. Lieftink, MSc3, A.L. 
Smit, MD PhD31 Department of Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery, Leiden University 
Medical Center, Leiden University, the Netherlands  
2 Department of Neurosurgery, Leiden University Medical Center, Leiden University, the 
Netherlands  
3 Department of Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery, University Medical Center 
Utrecht, Utrecht, the Netherlands 
Presenter Diane Smit  
 
   

Er is een associatie tussen tinnitus en angst en depressies die wordt beschreven in 
de literatuur. Hetzelfde kan gelden voor persoonlijkheidskenmerken, vooral omdat 
associaties tussen persoonlijkheidskenmerken en andere chronische ziekten al 
bekend zijn. In de studie hebben de onderzoekers  geëvalueerd welke relatie er 
bestaat tussen  tinnitus, tinnitus last en persoonlijkheidskenmerken door 
systematisch in de PubMed en EMBASE databases te zoeken. De titels, de 
samenvattingen en de volledige teksten werden gescreend op geschiktheid: 
Directheid van bewijs en risico van bias werden beoordeeld. In totaal werden er 352 
artikelen gescreend waarvan 18 in aanmerking kwamen voor kritische beoordeling 
en die werden gebruikt voor de verzameling van gegevens. Elf artikelen (68,8%) 
toonde een koppeling tussen het bestaan van tinnitus en persoonlijkheidskenmerken, 
en negen artikelen (90%) toonde één of meer associaties tussen tinnitus last en 
persoonlijkheid. Neuroticisme (een tendens tot emotionele instabiliteit) valt op. 
  

Conclusie: 

Er kan een relatie tussen een aantal persoonlijkheidskenmerken en tinnitus worden 
aangegeven, vooral wanneer de tinnitus last in aanmerking wordt genomen. 
Aangezien de verschillen in persoonlijkheidskenmerken de reactie op verschillende 
behandelingen van tinnitus kunnen beïnvloeden, kan dit inzicht van belang zijn om 
tinnitus en de uitkomst van behandelingen te begrijpen. 
 
Aansluitend presenteerde Diane Smit een onderzoek naar:  

The correlation between tinnitus, coping, psychopathology and quality of life  

Sebastiaan M Meijers 1, Inge Stegeman 1,2, Arno F Lieftink 1, Adriana L Smit 1,2  
3 Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, University Medical  
Center Utrecht, Utrecht, The Netherlands  
4 Brain Center Rudolf Magnus, University Medical Center Utrecht, Utrecht, The Netherlands. 

Presenter Diane Smit. 
  

Inleiding: 
Een groot deel van de volwassen bevolking ervaart tinnitus, maar zoekt nooit 
professionele hulp, wat suggereert dat de ervaring van tinnitus sterk varieert tussen 
individuen en kan worden beïnvloed door strategieën om met tinnitus om te gaan. 
Het doel van de studie was de relatie tussen de waargenomen tinnitus handicap, 
verschillende coping-strategieën, psychopathologie en de kwaliteit van leven te 
onderzoeken. 
  
308 patiënten met tinnitus die een verwijzing hadden naar UMC in Utrecht  werden 
geanalyseerd. De uitkomsten van het onderzoek waren, dat patiënten met een 
hogere tinnitus handicap score meer emotioneel georiënteerde coping en afleiding 
gerichte coping-strategieën gebruikten, en andere psychologische kenmerken 
hadden dan de patiënten met lagere scores. Patiënten met een hogere tinnitus last 
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hadden ook een lagere kwaliteit van leven. Deze informatie kan nuttig zijn voor het 
begeleiden van patiënten die lijden aan tinnitus en het creëren van interventie 
mogelijkheden. 
  

De Aziatische aanpak! 
   
Challenges facing tinnitus and sound tolerance disorders care in Asia  
William Hal Martin1 Jennifer Ellery Martin,  
Department of Otolaryngology, National University of Singapore, presenter William Hal Martin.   

 

In 2013, begonnen de auteurs met de oprichting, evaluatie, behandeling, beheer en 
rehabilitatie van personen met complexe en ernstige tinnitus, geluid tolerantie 
stoornissen en andere zeldzame en complexe gehoor omstandigheden in de 
nationale Universitair ziekenhuis van Singapore. Ze hebben ook met andere 
professionals in de regio gewerkt om tinnitus zorg te vergemakkelijken. 
Belemmeringen voor het verstrekken van adequate zorg werden aangetroffen en 
pogingen om deze op te lossen werden gemaakt. 

  
Resultaten: 
Belemmeringen voor het verstrekken van passende zorg voor tinnitus en geluid 
tolerantie waren: 
1. Ontoereikende opleiding van otolaryngologists en audiologen  
2. Gebrek aan een administratief proces voor verwijzingen en facturering van 

diensten. 
3. Patiënt verwachtingen in verband met de kosten van de diensten. 
4. Gebrek aan clinici van andere, relevante subspecialties die bereid waren om deel 

te nemen aan interdisciplinaire zorg van deze personen. 
5. Gebrek aan tinnitus evaluatie tools (vragenlijsten) in relevante talen. 
6. Beperkte toegang tot tinnitus en geluid tolerantie management technologieën. 
7. Terughoudendheid van de Aziatische bevolking om hulp te zoeken voor hoor 

gerelateerde problemen 
8. Onwil van de Aziatische bevolking om hulp te zoeken voor 

psychiatrische/psychologische diensten. 
9. Gebrek aan adequate voorzieningen om hoor gerelateerde gezondheidszorg te 

leveren.  
Conclusie: 
Clinici in Azië worden geconfronteerd met belangrijke uitdagingen in het verstrekken 
van adequate zorg voor mensen met tinnitus en geluid tolerantie die kunnen worden 
overwonnen met creatieve en aanhoudende inspanningen. 

 
    
Nieuw onderzoek gedrags therapie  
 
Rilana Cima en promovendus Matheus Lourenco presenteerden op de laatste dag 
van de conferentie lopend - en afgesloten onderzoek in de sessie ‘gedrag therapie’ . 
Rilana Cima heeft op ons symposium al gewezen op de noodzaak meer te weten 
over de individuele behandeling componenten van CBT en te onderzoeken wat het 
beste werkt voor wie? Om dit te doen, moeten er  klinisch relevante patiënt profielen 
gedefinieerd worden. Een methode om het huidige onderzoek te versterken is, om 
een op maat gemaakte behandeling voor één persoon te testen.  Een tweede 
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belangrijke ontwikkeling betreft de proef met gebruik van smartphone apps waarin 
men herhaaldelijk vragen moet beantwoorden.  
 
What for Whom? Single-Case Experimental Design as a tool for tailoring CBT 
for tinnitus  
Matheus PCG Lourenco1, Thomas Fuller1, Rilana FF Cima 1, 2, 3, Johan WS Vlaeyen1,  

3  
1 Department of Clinical Psychological Science, Maastricht University, Maastricht, The Netherlands  

2 Adelante Centre for Expertise in Rehabilitation & Audiology, Hoensbroek, The Netherlands  
3 Research Group Health Psychology, KU Leuven University, Leuven, Belgium, Presenter Matheus 

Lourenco  

 

Matheus Lourenco stelde het volgende aan de orde. Het onderzoek naar ‘wat-voor-
wie’ maakt gebruik van de zogenaamde Single-Case Experimental Designs (SCED) 
dat in de afgelopen jaren exponentieel gegroeid is. De SCED methodologie is zeer 
geschikt voor klinisch onderzoek, aangezien het zich richt op individuele ervaring en 
de ontwikkeling van op maat gemaakte behandelingen mogelijk maakt. De unieke 
tinnitus-gerelateerde ervaringen van de individuele tinnitus patiënt biedt een rijke 
omgeving voor de ontwikkeling van onderzoek, gebruik makend van de innovatieve 
SCED methode. De deelnemers verstrekken meerdere keren per dag per smart-
phone app zelf-gerapporteerde gegevens.  
 

Gespecialiseerde cognitieve gedragstherapie (CBT) voor tinnitus is effectief gebleken 
in het verminderen van de negatieve impact van tinnitus, en bestaat uit verschillende 
componenten. Tot nu toe is het onbekend welke rol elk deel heeft op het 
verminderen van tinnitus-gerelateerde nood en - last. In een reeks van drie studies,  
zullen componenten van gespecialiseerde CBT voor tinnitus worden 
ontmanteld/gedemonteerd en geanalyseerd met behulp van de SCED methodologie.  
 
Audiologische counseling, psychologische beoordeling en begeleiding, 
psychologische educatieve sessies, effecten van groep-versus individuele 
behandeling benaderingen, blootstelling versus relaxatie therapie, worden 
nauwkeurig onderzocht om de impact op cognities, emoties en gedrag van patiënten 
te onthullen.  
 
Door de invoering van de SCED methodologie kunnen waardevolle inzichten worden 
verkregen naast de meer traditionele gevestigde methoden. SCED kan een 
levensvatbaar alternatief bieden voor onderzoek om de huidige push voor 
geïndividualiseerde geneeskunde en op maat gemaakte behandeling te volgen. 
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Rilana Cima ging in haar 
presentatie, “Fearful ears: A 
fear-learning approach to 
chronic tinnitus suffering: 
preliminary results from an 
RCT (2-armed, baseline & 4 
fu’s daily recordings) o.a. in 
op het ‘vermijden van angst 
model’ zoals ze dat ook op 
ons tinnitus symposium heeft 
uitgelegd.  

 

The fear-avoidance model of chronic tinnitus (based on the fear-avoidance model of 
chronic pain) 

 

 
Aan het einde van de conferentie waren er prijzen voor 
jonge onderzoekers die de beste papers hadden 
geschreven.  
 
Read more about the conference 
on https://www.tinnitushub.com/seven-things-i-learned-at-
the-tri2019-conference  
 
En:  https://www.tentwente.nl/tri2019/  verslag van Peter 
van Hengel .  
 

 
 
 

 

 

 
 

https://www.tinnitushub.com/seven-things-i-learned-at-the-tri2019-conference
https://www.tinnitushub.com/seven-things-i-learned-at-the-tri2019-conference
https://www.tentwente.nl/tri2019/
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Xiexie:  谢谢, 再见 

 

 
Thank you Prof Tien-Chen Liu from Mrs. Dr. 
Loes Schenk-Sandbergen 
    

这是一次美妙的会议 

 


