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Samenvatting 
For the English version (summary), see page 4 >> 
In januari 2021 is een enquête uitgezet onder mensen met tinnitus, om te kijken wat de invloed is 
van de coronapandemie op de tinnituslast. De belangrijkste bevindingen zijn:  
 
1. De groep van respondenten waarbij de tinnitus erger is geworden 

 Een derde (32,6%) van de respondenten geeft aan dat hun tinnitus erger is geworden. Dit is 
een fors percentage en komt globaal overeen met de uitkomst van toegenomen tinnituslast  
in het wereldwijd onderzoek van Beukers e.a. (2020).  

 Kijken we naar de man/vrouw verdeling van deze zwaardere tinnituslast, dan is bij meer 
vrouwen (59%) de tinnituslast erger geworden dan bij mannen (41%).  

 Respondenten hebben vooral in de leeftijdscategorie van 56 tot 65 jaar aangegeven dat hun 
tinnitus erger is geworden.  

 Meer jongere vrouwen in de leeftijd 18-55 jaar (102) geven een verergering van hun tinnitus 
aan, in vergelijking met mannen in diezelfde leeftijdscategorie (41).   

 
Als belangrijkste oorzaak van meer tinnituslast (38,6%) wordt genoemd dat men door beperkende 
maatregelen als gevolg van de pandemie minder afleiding heeft als de tinnitus te veel wordt. Als 
tweede oorzaak heeft 27% van de mensen laten weten dat men door social distancing en 
mondkapjes niet hoort wat er gezegd wordt. 15% ervaart een mentale overbelasting, anders dan 
vóór corona, door de combinatie werk en huishouden en 12% maakt zich veel zorgen om hun 
partner, kinderen, kleinkinderen, vrienden en buren dat ze corona krijgen en een gelijk percentage 
voelt zich erg eenzaam door de beperkende maatregelen.  
 
2. De groep van respondenten waarbij de tinnitus gelijk is gebleven 

 Bij ruim de helft van de mensen (55.8%) zijn hun tinnitusklachten gelijk gebleven in 
coronatijd.   

 
Er is bijna geen verschil tussen mannen (51%) en vrouwen (49%). De grootste groep respondenten 
waarvan de tinnitus gelijk gebleven is in coronatijd zit respectievelijk in de leeftijdscategorie 66 tot 75 
jaar en 56 tot 65 jaar. De grootste groep respondenten waarvan de tinnitus gelijk gebleven is in 
coronatijd zijn oudere mannen (228) in vergelijking met vrouwen (123) in de leeftijdscategorieën 66 
tot 75 jaar en 76 tot 90+ jaar. 
 
3. De groep van respondenten waarbij de tinnitus minder is geworden 

 Slechts 2.7% geeft aan dat de tinnituslast minder is geworden. 
 
Iets meer vrouwen (64 %) dan mannen (36 %) geven aan dat hun tinnitus minder is geworden maar 
de aantallen zijn klein (totaal 36). Als oorzaak noemt men “meer rust, minder sociale verplichtingen 
en contacten” Een kwart (25,8%) zegt minder stress te hebben door thuis te werken. “Ik heb meer 
rust door niet iedere dag in trein/bus te zitten of de weg op te moeten” en “ik ben opgelucht want ik 
kom eindelijk toe aan allerlei dingen die ik al lang wilde doen” werd door respectievelijk 22,7% en 
16,7% van de respondenten genoemd. 

4. De groep van respondenten die tinnitus heeft gekregen in coronatijd 

 48 mensen (3,6%) zeggen tinnitus gekregen te hebben in coronatijd: meer vrouwen (28) dan 
mannen (19). De grootste groep behoort tot de leeftijdscategorie 46-55 jaar 
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De volgende uitspraken zouden er op kunnen wijzen dat in zeldzame gevallen mensen die corona 
gehad hebben meer last van tinnitus kunnen krijgen: 

- Het (de tinnitus) is erger geworden sinds ik zelf corona heb gehad 
- Heb zelf Corona gehad met daarna meer tinnitus klachten  
- Bij positief getest te zijn was tinnitus 1 van de eerste symptomen 

 

 
5. Wat is er erger geworden? Aspecten van de zwaarte van de tinnituslast 
In het onderzoek zijn allerlei aspecten onderzocht die effect kunnen hebben op de mate van 
tinnituslast. Op alle aspecten nam de tinnituslast toe tijdens de pandemie. De belangrijkste:   

 De zwaarte van de tinnituslast wordt in de eerste plaats gevoeld doordat de helft van de 
respondenten zich vóór de coronatijd van het oorsuizen bewust is van zijn/haar tinnitus 
vanaf het moment dat men opstaat tot het in slaap vallen. In coronatijd is dit percentage nog 
flink toegenomen tot 57,1%.  

 Op plaats twee van de zwaarte van de tinnituslast zien we vóór corona dat de perceptie is 
dat de tinnitus de concentratie heeft aangetast. In coronatijd is dit aspect naar de derde 
plaats verschoven en is de op één na belangrijkste last dat ‘het oorsuizen zo erg is dat het 
niet genegeerd kan worden.’ 

 Ook is het opvallend dat ongeveer een kwart van de mensen voor de coronatijd begon zich 
sneller irriteerde in de omgang met huisgenoten als gevolg van het oorsuizen, maar dit 
aantal is opgelopen tot een derde tijdens de coronatijd. Ook zijn slapeloosheid en 
somberheid toegenomen en kan men zich moeilijker ontspannen.  

 Het is alarmerend dat het aantal mensen in coronatijd dat het leven niet meer de moeite 
waard vindt is gestegen van 6,5% naar 9,4 %. 

6. Hinderlijkheid van tinnitus vóór en nu in coronatijd 

 Alles bij elkaar laten de uitkomsten duidelijk zien dat het percentage mensen dat hun tinnitus 
vreselijk hinderlijk vindt verdubbeld is tijdens de coronatijd (van 12,6% naar 25%).  

 
Er is een flinke verschuiving waarneembaar in de beleving van de gradaties van hinderlijkheid die 
mensen ervaren: van helemaal niet hinderlijk, naar een beetje, redelijk en erg hinderlijk. Als we de 
twee laatste categorieën, erg en vreselijk hinderlijk, samenvoegen is er een verschuiving van 40,3 % 
naar 63,7%. 
 
7. Advies van de respondenten voor artsen en hoorzorgverleners 

 Meer kennis geven over de impact van het covid-19 virus op tinnitus.  

 Minder wachtlijsten voor behandeling en mogelijkheid tot beeldbellen.   

 Mensen met tinnitus moeten serieus genomen worden. 
 
8. Advies van de respondenten voor de Commissie Tinnitus & Hyperacusis 
Er is het meeste behoefte aan digitale informatie over uitkomsten van nieuw wetenschappelijk 
tinnitusonderzoek en -behandelingen (62,9%) gevolgd door tools voor zelfhulp en voorlichting en 
kennisoverdracht met respectievelijk 53,6% en 52,8%. Daarop volgen belangenbehartiging om meer 
met digitale middelen te communiceren tussen mensen met tinnitus en zorgverleners (36,6%) en 
digitaal lotgenotencontact (24,9%) en jaarlijks een grote virtuele conferentie organiseren in de Week 
van het Oorsuizen (19,3%). 
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Summary 
In January 2021, a survey was conducted among people with tinnitus assess what the impact of the 
Covid-19 pandemic is on the (psychological/emotional/physical) distress of tinnitus. The main 
findings are: 
 
1. Respondents whose tinnitus has aggravated 

 One third (32.6%) of the respondents say their tinnitus has gotten worse. This is a 
considerable percentage and roughly corresponds with the outcome of increased tinnitus 
distress in the worldwide study by Beukers et al. (2020). 

 If we look at the male / female distribution of the heavier tinnitus distress, the tinnitus 
distress has become worse in relation to women (59%) than in relation to men (41%). 

 Respondents in particular in the age group of 56-65 indicated that their tinnitus has 
increased. It is likely that this percentage applies mainly to women. 

 It is striking that the worsening of tinnitus affects younger women aged 18-55 (102) more, 
compared to men in that age group (41). 
 

The most important cause of more tinnitus distress (38.6%) is that the restrictive measures as a 
result of the pandemic, reduce the possibilities for ‘distraction’ if the tinnitus becomes too much. As 
a second cause, 27% of people have indicated that they do not hear what is being said due to social 
distancing and masks. 15% experience a mental overload, unlike before corona, due to the 
combination of work and household. 12% is highly concerned about their partner, children, 
grandchildren, friends and neighbours about getting corona and an equal percentage feels very 
lonely because of the restrictive measures. 
 
2. The group of respondents where the tinnitus has remained the same 

• In more than the half of the respondent group (55.8%) the tinnitus distress remained the 
same during the corona crisis.  

 
There is almost no difference between men (51%) and women (49%). The largest group of 
respondents whose tinnitus has remained the same in corona time are older men (228) compared to 
women (123) in the age categories 66 to 75 years and 76 to 90+ years. 
 
3. The group of respondents where the tinnitus has decreased 

• Only 2.7% indicate that the tinnitus distress has decreased. 
 
Slightly more women (64%) than men (36%) indicate that their tinnitus has improved, but the 
numbers are small (in total 36). The cause is cited as “more rest, less social obligations and contacts”. 
A quarter (25.8%) say they have less stress by working from home. “I have more peace of mind by 
not being on the train / bus or having to take the road every day” and “I am relieved because I am 
finally getting around to all kinds of things that I have wanted to do for a long time” was mentioned 
by 22.7% and 16.7% of the respondents. 
 
4. The group of respondents who developed tinnitus during corona time 

• 48 people (3.6%) say they have developed tinnitus in corona time: more women (28) than 
men (19). The largest group belongs to the age category 46-55 years. 
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The following statements could indicate that in rare cases people who have had corona may develop 
(more) tinnitus: 
 

- It (the tinnitus) has gotten worse since I've had corona myself 
- I have suffered from Corona myself, with more tinnitus complaints afterwards 
- When tested positive, tinnitus was one of the first symptoms 

 

 
5. What's gotten worse? Aspects of the severity of the tinnitus distress  
The study examined various aspects that may affect the degree of the tinnitus distress. The tinnitus 
distress increased in all aspects during the pandemic. The most important aspects: 
 

• The severity of the tinnitus distress is primarily felt because half of the respondents are 
aware of their tinnitus ‘from the moment they get up, to the moment the fall asleep’ before 
the corona crisis. During the crisis this percentage has increased considerably to 57.1%. 

• In position two of the severity of the tinnitus distress, we see before corona that the 
perception is that the tinnitus has affected the concentration. During the crisis, this aspect 
has shifted to third place and the second most important distress is that "the ringing in the 
ears is so bad that it cannot be ignored". 

• It is also striking that about a quarter of the people before the corona period started being 
more irritable in dealing with housemates as a result of the ringing in the ears, but this 
number increased to a third during the corona period. Insomnia and sadness have also 
increased and it is more difficult to relax. 

• It is alarming that the number of people in times of corona who no longer find life worth 
living has risen from 6.5% to 9.4%. 

 
6. Annoyance of tinnitus before and ‘in times of corona’ 

• All in all, the results clearly show that the percentage of people who find their tinnitus 
terribly bothersome doubled during the corona period (from 12.6% to 25%). 

 
There is a significant shift in the perception of the degrees of nuisance that people experience: from 
not annoying at all, to a little, reasonable and very annoying. If we put the last two categories, bad 
and terribly annoying, together, there is a shift from 40.3% to 63.7%. 
 
7. Respondents' advice to physicians and hearing care professionals  

• To provide more knowledge about the impact of the covid-19 virus on tinnitus. 
• Fewer waiting lists for treatment and the option of video calling. 
• People with tinnitus should be taken seriously. 

 
8. Respondents' advice for the Tinnitus & Hyperacusis Committee 
There is the greatest need for digital information about outcomes of new scientific tinnitus research 
and treatments (62.9%), followed by tools for self-help and information and knowledge transfer with 
53.6% and 52.8% respectively. This was followed by advocacy to communicate more with digital 
means between people with tinnitus and care providers (36.6%) and digital contact with fellow 
sufferers (24.9%).Moreover, respondents were in favour of organizing a large virtual conference 
every year during the Week of Tinnitus (19.3%). 
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Voorwoord 

Hoormij-NVVS is in Nederland de vereniging als het gaat om de belangen van mensen met tinnitus en 

hyperacusis en voor mensen die goede hoorzorg nodig hebben. De vereniging zet zich in om goede 

en betrouwbare voorlichting en informatie te bieden en organiseert bijeenkomsten om ervaringen 

en bevindingen te delen. Ook is Hoormij-NVVS een belangrijke belangenbehartiger op verschillende 

niveaus en zetten veel mensen zich in voor preventie en worden (wetenschappelijke) ontwikkelingen 

op de voet gevolgd.  

 

Een grote groep van onze leden heeft last van oorsuizen (tinnitus). In Nederland zijn er naar schatting 

1 à 2 miljoen mensen die last hebben van oorsuizen. Deze mensen horen (soms) de hele dag een ruis, 

piep of brom, hetgeen allerlei effecten kan hebben op het algemeen welbevinden. Mensen zijn door 

hun tinnitus soms somber, slapen slecht, zijn sneller angstig of hebben concentratieproblemen. 

Leven met tinnitus kan een worsteling zijn, met jezelf of met mensen in de omgeving die niet echt 

begrijpen wat het inhoudt om nooit rust in je hoofd te hebben. Het aantal mensen met tinnitus stijgt 

snel, vooral onder jongeren. Goede voorlichting en preventie zijn daarom meer dan ooit nodig. 

Ook Hoormij-NVVS heeft last van de coronapandemie. We maken ons zorgen om de gezondheid van 

onze leden en vinden het jammer dat veel ledenactiviteiten, die belangrijk zijn voor onze doelgroep, 

niet door kunnen gaan. Tegelijkertijd wekt de coronacrisis de belangstelling om onderzoek te doen 

naar tinnitus in een wereld waar tijdelijk alles anders is. Zijn er effecten? En hoe zien die eruit? Die 

vragen inspireerden ons tot het opzetten van dit onderzoek. 

Wij willen de volgende mensen bedanken die hebben bijgedragen om de enquête en dit onderzoek 

te verbeteren of mogelijk te maken: Chris van den Dries, Rianna de Jonker, Carien Rosier, Corrine 

Verwer, José Beck, René van der Wilk en Jacqueline van Neutegem. Uiteraard gaat onze dank ook uit 

naar de ruim 1350 mensen die de moeite hebben genomen om de enquête in te vullen! 

Op dit punt rest voor ons de wens uit te spreken dat u , waarde lezer, dit rapport met plezier zou 

willen lezen! 

 

Loes Schenk-Sandbergen & Mark van Hillo 

 

Heiloo/Dordrecht, februari 2021 
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Inleiding 
1.1 Aanleiding en achtergrond 

Waarom een enquête naar Tinnitus en de invloed van Covid-19? In maart 2020, verklaarde de 

Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) de uitbraak van het Covid-19 virus als een wereldwijde 

pandemie (WHO, 2020). Ten gevolge van de mens-op-mensbesmetting van Covid-19 werden in de 

meeste landen beperkende maatregelen ingevoerd als afstand houden en thuisblijven. Alhoewel 

deze maatregelen de verspreiding van het virus kunnen beperken, kunnen zij meer stress en 

depressies veroorzaken en het welzijn van de bevolking verminderen. Steun behoort uiteraard 

verleend te worden aan diegenen die een hoger risico lopen om getroffen te worden door deze 

negatieve gevolgen van de pandemie.  

 

Eén van die risicogroepen wordt gevormd doormensen met chronische tinnitus, omdat velen van hen 

al kampen met een fysieke, emotionele en sociale last als gevolg van hun tinnitus. Recent onderzoek 

(BTA 2020) laat zien dat mensen met tinnitus sinds de ontwikkeling van hun aandoening, meer 

sombere stemmingen hebben, verdriet om verlies van stilte ervaren (57%) en dat hun angst en 

zorgen toenemen (46%) en gevoelens van hopeloosheid en hulpeloosheid toegenomen zijn (39%). 

Meer dan één op de zeven (15%) zei dat ze waarschijnlijk meer kans op suïcidale gedachten hebben. 

Een groot deel van de mensen liet weten dat ze door hun tinnitus contact met vrienden vermijden, 

minder aan sociale activiteiten meedoen (42%) en zich ook prikkelbaarder voelen. 

 

Parallellen kunnen worden getrokken tussen stress en angsten als gevolg van tinnitus (Vogt, 2020), 

en die verband houden met Covid-19. Beide oorzaken worden als bedreigingen gevoeld en kunnen 

elkaar versterken. Zij roepen gelijkluidende vragen op als: ‘wat als het erger wordt?’, ‘wat als ik niet 

in staat ben hiermee om te gaan?’, ‘niets is meer leuk’, ‘ik wil dat het ophoudt’, ‘het heeft alles 

onderuitgehaald’, ‘het is niet eerlijk’. Al deze vragen en negatieve gedachten kunnen tinnitus erger 

maken. De vraagstelling in deze enquête is dan ook: Wat is de invloed van Covid-19 op tinnitus? 

 

Beuker (Beuker, et al 2020) vond, in een online survey met 3103 respondenten in 48 landen, minder 

psychologisch welzijn en meer slapeloosheid, angst en depressie bij mensen met tinnitus in 

vergelijking met de tijd vóór Covid-19 begon. Andere studies wijzen op de noodzaak van meer 

onderzoek over tinnitus en de impact van Covid-19 omdat er aanwijzingen zijn dat de medicijnen die 

tegen Covid-19 worden gegeven mogelijk invloed hebben op het gehoor en oorsuizen kunnen 

veroorzaken (Schlee, et al 2020). 

 
1.2 Onderzoeksvragen 

We hopen meer kennis en inzicht te krijgen over de volgende vragen: 

 Wat zijn de belangrijkste persoonlijke kenmerken van de tinnitus respondenten? 

 Heeft Covid-19 invloed op de zwaarte van de tinnituslast? 

 Wat zijn de percepties en redenen dat de tinnitus erger/minder/gelijk gebleven is? 

 Wat zijn de verschillen in beleving van de hinder die mensen met tinnitus ervaren vóór de 

pandemie begon en de periode daarna, tot nu? Welke aspecten spelen een rol? 

 Welke raadpleging/behandeling van artsen en andere beroeps groepen zijn er geweest, of 

konden er niet plaatsvinden? Is er gebruik gemaakt van beeldbellen? 

 Hoe kan de commissie Tinnitus & Hyperacusis tot steun zijn om in coronatijd met de 

tinnituslast om te gaan?  
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1.3 Onderzoekers 

 Dr. Loes C. Schenk-Sandbergen  

Loes was meer dan 40 jaar wetenschappelijk hoofdmedewerkster aan de Universiteit van 

Amsterdam, afdeling antropologie en sociologie. Zij deed veel kwalitatief- en kwantitatief onderzoek 

in ontwikkelingsprojecten in India, Laos, Vietnam, Bangladesh en China, met het doel om vrouwen en 

kinderen van de armste huishoudens te empoweren. Sinds 2008 is ze lid van de Commissie Tinnitus & 

Hyperacusis. In 2012 deed ze een groot survey onder de leden van  

Hoormij-NVVS. Naast vele tinnitus activiteiten op het gebied van belangen behartiging, is ze vooral 

actief op het gebied van kennisverwerving/-deling van nationaal en internationaal tinnitus-onderzoek 

en -behandelingen. 

 

 Mark H. van Hillo, MSc. 

Mark studeerde aan de Universiteit Leiden en is bestuurskundige, met een wetenschappelijke 

achtergrond in professionele belangenbehartiging. Hij is breed geïnteresseerd in maatschappelijke 

ontwikkelingen en deed eerder onderzoek naar het functioneren van veiligheidsregio’s, de 

effectiviteit van public affairs in het hoger beroepsonderwijs, naar meer kansen voor Eerste Hulp in 

Nederland, naar terrorismevraagstukken, naar Nederlands bouwbeleid aan de kust en naar 

decentralisaties binnen de overheid. Mark zat in het interim bestuur van Hoormij-NVVS (2018-2019) 

en is penningmeester van de NVVS Rotterdam e.o.    

 
Wilt u contact met de onderzoekers?  

Loes Schenk-Sandbergen: loes.schenk@gmail.com 

Mark van Hillo: markvanhillo@gmail.com   

 

Wilt u contact met Hoormij-NVVS?  

Telefoonnummer: +31 (0) 30 261 76 16 

Website: www.stichtinghoormij.nl/ 

Email: info@stichtinghoormij.nl 

 
1.4 Leeswijzer 
Dit onderzoeksrapport bestaat uit vier hoofdstukken. Dit eerste hoofdstuk gaat voornamelijk in op de 

achtergrond en de doelstellingen van dit onderzoek. Hoofdstuk 2 bevat een literatuurstudie met 

enerzijds de focus op ‘percepties en ervaringen van mensen met tinnitus’ en anderzijds op ‘invloed 

van leeftijd, gender en duur van tinnitus op de tinnituslast’. In hoofdstuk 2 zijn tevens de 

belangrijkste toegepaste methoden en technieken terug te vinden. In hoofdstuk 3 zijn de 

onderzoeksresultaten te vinden, om het rapport overzichtelijk te houden zijn ook de analyses per 

onderwerp in dit hoofdstuk direct toegevoegd. Hoofdstuk 4 bevat een beknopte conclusie. De bijlage 

bevat persoonsgegevens en is daarom vertrouwelijk en alleen in te zien door een medewerker van 

het landelijk bureau van Hoormij-NVVS.  

 

  

mailto:loes.schenk@gmail.com
mailto:markvanhillo@gmail.com
http://www.stichtinghoormij.nl/
mailto:info@stichtinghoormij.nl
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Theorie en Methodologie 

2.1. Percepties en ervaringen van mensen met tinnitus 
Mensen met tinnitus horen geluiden in hun hoofd die niet van buitenaf komen. Mensen vergeleken 

het geluid van hun tinnitus met het geluid dat door straalmotoren wordt gemaakt, met het zoemen 

van bijen, fluitketels, brandalarmen, tandartsboren, wasmachines, trommels en bekkens van een 

drumstel, zoemende koelkasten, het breken van glas, krekels, watervallen, gierende pijpen, het 

statische beeld van oude tv’s, hartslagen en het geluid van popcorn dat uitploft. Het geluid zit in één 

oor, twee oren, in het hoofd en kan constant of knipperend (als een lampje) met onderbrekingen of 

intermitterend zijn. Sommige mensen horen verschillende geluiden in elk oor. Het geluid kan in 

luidheid, toonhoogte, snelheid fluctueren van uur tot uur, dag tot dag en over langere perioden 

(Schlee et.al., 2016). De oorzaak van tinnitus en het fluctueren van het geluid is nog niet gevonden 

(Rauschecker, et al., 2010).  

 

Tinnitus wordt ervaren als allesomvattend, levensbeslissingen worden er door bepaald. Frustratie 

door tinnitus waardoor mensen geen ‘baas in eigen hoofd’ meer zijn,‘perspectief missen’ en het 

maar moeten ‘volharden’ in moeilijke omstandigheden, zijn velden van kwalitatief onderzoek van de 

Franse psycholoog Dauman (2017). De‘indringendheid’ en de ‘luidheid’ van het waargenomen geluid 

werden als kerndomeinen aangegeven door honderden mensen met tinnitus die in de interessante 

COMiT’ID-studie participeerden van professor Deborah Hall (Hall et al.,2016). 

 

Ongeveer een derde van de respondenten in het BTA-onderzoek (2020) gaf aan dat hun tinnitus vaak 

werd gebagatelliseerd of onderschat door mensen, waaronder hun partner (32%), hun familie (38%), 

hun vrienden (40%), hun collega's (31%) en zelfs hun hoorzorg behandelaars (44%). 

 

Tinnitus en de hinder of tinnituslast zijn tot nu toe niet te meten. Het vóórkomen en de last van 

tinnitus berust op zelfrapportage aan de hand van vragenlijsten. Tot enige tijd geleden was de 

schatting dat tinnitus 12 tot 30 procent van de volwassen bevolking treft (McCormack et al. 2016). In 

een recent onderzoek van de British Tinnitus Association, ‘Time to Listen’ met 1620 respondenten, 

wordt een hoger percentage gevonden namelijk: één op de acht Britten kampt met tinnitus (BTA 

2020).  

 

De schatting is dat in Nederland meer dan één miljoen mensen last van tinnitus hebben. Zelfs twee 

miljoen wordt genoemd door de beroepsvereniging van KNO-artsen in de Richtlijn Tinnitus (2016). 

Van deze, ongeveer twee miljoen, mensen in Nederland met tinnitus gaan ca. 340.000 het zorgtraject 

in, beginnend bij de huisarts; een deel van de patiënten wordt verwezen naar de KNO-arts. Bij enkele 

tienduizenden mensen veroorzaken de klachten ernstige psychosociale problemen. Er is nog steeds 

geen genezing voor tinnitus gevonden (McFerran et al., 2019; Tinnitustalk, Rauschecker, 2019) en 

behandelingen zijn gericht op het verlichten van de psychologische gevolgen van tinnitus (Cima, et 

al., 2014).  

 

2.2 Invloed van leeftijd, gender en duur van tinnitus op de tinnituslast 

Het is tot nu niet bekend waarom sommige mensen veel hinder en last van hun tinnitus hebben, 

terwijl bij anderen dat niet het geval is. Verschillende studies geven aan dat de zwaarte van de 

tinnituslast wordt geassocieerd met vele factoren, waaronder morbide angst, depressie, 

persoonlijkheid, de psychosociale situatie, de mate van gehoorverlies en de luidheid van de tinnitus. 
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Bovendien, worden leeftijd, gender en de leeftijd waarop de tinnitus begint, genoemd als factoren 

die de zwaarte van de tinnituslast beïnvloeden.  

 

Leeftijd 

Gehoorverlies door ouderdom wordt in het algemeen gezien als een risico om tinnitus te krijgen 

(Biswas & Hall, 2020). Veel studies melden een snelle toename van tinnitus met het klimmen der 

jaren. Op hoge leeftijd zouden meer mannen tinnitus hebben dan vrouwen (audiologieboek tinnitus 

van NVA). Dit veelgehoorde verband tussen ouder worden en tinnitus wordt echter niet bevestigd in 

een grote recente Rotterdamse studie naar het vóórkomen van tinnitus in een vergrijzende 

maatschappij en de relatie tussen leeftijd en gehoorverlies (Oosterloo et al. 2020). Hun opmerkelijke 

conclusies zijn: In een algemene ouderenpopulatie (50+ jaar) heeft 1 op de 5 personen tinnitus. Bij 

degenen met tinnitus, is het dagelijks leven daardoor bij 1 op 10 personen verstoord. Deelnemers 

aan het onderzoek met slechthorendheid hadden twee keer zoveel kans om tinnitus te krijgen. 

Ondanks de leeftijdsafhankelijkheid van slechthorendheid, werd een dergelijke 

leeftijdsafhankelijkheid voor tinnitus niet gevonden. Dit suggereert dat tinnitus op zichzelf, in 

tegenstelling tot gehoorverlies, waarschijnlijk niet gerelateerd is aan het verouderingsproces. De 

hoge tinnituslast en vooral frustratie bij ouderen is beschreven in de kwalitatieve studies van 

Dauman (2017).  

 

Gender 

Onderzoek van Seijdel et al., (2013) toont aan dat ongeacht leeftijd en tinnitusduur, vrouwen meer 

stress van tinnitus ondervinden dan mannen, terwijl uit het onderzoek bleek dat vrouwen juist 

minder gehoorverlies en tinnitus luidheid hadden dan mannen. De verschillen waren klein, maar 

statistisch significant.  

 

Analyse van drie leeftijdsgroepen bracht significante verschillen aan het licht tussen oudere 

vrouwelijke en mannelijke patiënten. De tinnituslast was sterker in de groepen van middelbare 

leeftijd van vrouwen en mannen (45-59 jaar) dan bij jongere patiënten, en daalde weer bij oudere 

mannen (≥60 jaar), maar niet bij oudere vrouwen. Oudere vrouwen (≥60 jaar) meldden ook meer 

slaapstoornissen dan oudere mannen. Deze genderverschillen hingen ook samen met de duur van 

tinnitus.  

 

Duur van tinnitus 

Een groot onderzoek op basis van het ledenbestand van onze zusterorganisatie in Duitsland, de 

Deutsche Tinnitus Liga, laat zien dat mensen die vroeger in hun leven tinnitus krijgen aanzienlijk 

minder last hebben dan mensen die het op latere leeftijd treft. Het is ook opvallend dat mensen die 

later in hun leven tinnitus krijgen, het verloop van hun tinnituslast beschrijven als abrupt en 

hinderlijk vanaf het begin. De onderzoekers stellen dat een daling van de compenserende 

hersenplasticiteit op oudere leeftijd deze leeftijdsafhankelijke tinnitushinder kan verklaren.  

 

De bovenstaande onderwerpenvormen de context en bouwstenen voor het ontwerpen, uitvoeren en 

vooral het analyseren en interpreteren van de uitkomsten van deze enquête over de invloed van 

Covid-19 op tinnitus. 
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2.3 Methodologische opmerkingen 

De enquête kon van 6 januari tot en met 20 januari 2021 ingevuld worden. In de drie weken daarvoor 

is een opstartfase geweest waarbij nauwkeurig is gekeken door mensen met verschillende 

expertiseachtergronden naar welke vraagstellingen het beste aansloten op de doelstellingen van het 

onderzoek. De digitale enquête is voor verzending uitgebreid getest.  

 

Er is gekozen om met een digitale enquête te werken, in dit geval met google.forms, omdat dit 

platform voor dit onderzoek voldoende specificaties bood voor het beantwoorden van de 

onderzoeksvragen. Daarnaast kan dit platform bepaalde overzichten en samengevoegde resultaten 

direct weergeven, wat aansloot bij de wens om ‘snel met resultaten te komen’.  

 

Er is zorgvuldig gekeken hoe de anonimiteit van de leden gewaarborgd kon worden; meerdere 

ingevulde formulieren van hetzelfde IP-adres zijn verwijderd zonder het IP-adres weer te geven. De 

IP-adressen zijn direct na deze procedure gewist. Mensen konden eventuele contactgegevens 

invullen bij vraag 14, deze gegevens zijn verzameld in een vertrouwelijke bijlage, en zijn verder 

verwijderd (zodat deze gegevens niet meer gekoppeld kunnen worden aan antwoorden van de 

enquête). De onderzoekers vinden privacy zeer belangrijk en hebben ervoor gezorgd dat de gevoerde 

procedures voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming. 

 

In totaal hebben 1356 mensen deze ingevuld en teruggestuurd. Deze mensen hebben gereageerd op 

een oproep om aan de enquête mee te doen die was geplaatst in de Nieuwsbrief, sociale media en 

website van Hoormij-NVVS, op de facebookgroepen van “Leven met Tinnitus en Hyperacusis” en 

“Eerste Hulp bij Oorsuizen/Tinnitus, in Hoorzaken van René van der Wilk en in het Earline magazine. 

Via een link kon men de enquête openen op de website. 

 

1356 mensen hebben dus hun belangstelling voor de invloed van covid-19 op Tinnitus te kennen 

gegeven. Hebben zij dat gedaan omdat zij meer last van hun Tinnitus hebben in deze corona tijd in 

vergelijking met mensen met Tinnitus die geen belangstelling voor de enquête getoond hebben? 

Moeten we daarom wellicht rekening houden met een vertekening in de antwoorden? In de 

onderstaande uitkomsten zullen we zien dat deze veronderstelling niet plausibel is. Een kanttekening 

is bij de uitkomsten van belang. De stem van mensen met Tinnitus die ‘in stilte’ leven, en de stem van 

ouderen die niet via e-mail of internet te bereiken zijn, ontbreken. Met deze kennis in het 

achterhoofd moeten de uitkomsten worden bekeken. 

Op basis van dit onderzoek kan niet worden gegeneraliseerd. De uitkomsten geven slechts een beeld 

van de mensen die deze enquête hebben ingevuld en opgestuurd, waarvan, gezien de brede 

verspreiding van de oproep tot meedoen, een redelijke diversiteit verwacht kan worden. Toch bieden 

de resultaten, onder andere door de grote respons, een schat aan informatie en een basis om, 

uiteraard heel voorzichtig, af en toe conclusies te trekken en een vergelijking te maken met 

uitkomsten uit internationaal onderzoek. Op deze wijze kan worden bekeken of de Nederlandse 

situatie ‘anders’ is, en of wellicht aangepast beleid en/of actie noodzakelijk zijn.  

Soms zijn niet alle vragen, of onderdelen van vragen ingevuld. Daardoor wisselen de totalen. Ook 

waren op sommige vragen meerdere antwoorden mogelijk. De totalen komen daarom hier en daar 

boven de 100 procent en minder dan 1356 respondenten uit.   
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Onderzoeksresultaten & Analyse 
3.1 Geslacht 

Vraagstelling: “Wat is uw geslacht?” 
Aantal respondenten (n) = 1326 

 

 

Genera Aantal Percentage 

Vrouw 706 53,2% 

Man 619 46,7% 

Anders 0 0% 

Blanco (niet ingevuld) 1 <0,1% 

 

 

Analyse: 

Meer vrouwen (53%) dan mannen (47%) hebben de vragenlijst ingevuld. 
Deze man-vrouwverdeling als respons is bijzonder omdat uit ander tinnitus onderzoek blijkt dat 
meestal de mannen in tinnitus onderzoek ver in de meerderheid zijn (DTL Mitglieder-Befragung 
2004, enquête Franse zusterorganisatie 2008, Brussee 2003, Koeneman 2005). In het survey van 
Hoormij.NVVS van 2012 hadden ook meer mannen de vragenlijst ingevuld (52 procent) dan vrouwen 
(48 procent). Ook in het recente onderzoek uit 2020 van de Tinnitus Hub, het wereldwijde online 
platform voor lotgenoten contact waaraan ca. 5000 mensen deelnamen reageerden meer mannen 
2852 (57%) dan vrouwen, 2132 (43%).  
 
De man-vrouwverdeling is van belang omdat uit onderzoek is gebleken dat de oorzaken van tinnitus, 
het -geluid en de -last kunnen verschillen bij mannen en vrouwen (Meikle & Giest 1989; Vanneste 
et.al, 2012; Seydel et.al, 2013; Han et.al, 2019; Nieman et al., 2020; ). In onze analyse wordt, waar 
nodig, gekeken of deze man-vrouwverschillen ook in deze enquête van belang blijken te zijn. 
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3.2 Leeftijdsopbouw respondenten 

Vraagstelling: “Wat is uw leeftijd?” 
Aantal respondenten (n) = 1338 

Methodologische opmerking: In de tabel zijn beide gegevens zijn gecorrigeerd met +6 (12 mensen 
hebben geen antwoord gegeven op vraag 1 van de enquête)  

 

Leeftijd Aantal Man Vrouw Percentage 

Jonger dan 18 jaar: 1 1  <0,1% 

18 - 34 jaar 37 14 23 2,8% 

35 - 45 jaar 82 19 63 6,1% 

46 - 55 jaar 252 91 161 18,8% 

56 - 65 jaar 413 167 246 30,9% 

66 - 75 jaar 417 246 171 31,2% 

76 - 90 jaar 132 86 46 9,9% 

Ouder dan 90 jaar 4 2 2 0,3% 

                                        1338 626 
(46,8%) 

712 
(53,2%) 

 

 

Leeftijdscategorieën naar gender van respondenten: 
 

Leeftijds 
categorie 

Aantal Man Vrouw Percentage 
Man  

Percentage 
vrouw 

Jonger dan 18 
jaar t/m 45 jaar 
 

120 34 86 28% 72% 

46 jaar t/m 65 
jaar 

665 258 407 39% 61% 

66 jaar tot 
ouder dan 90 
jaar 

553 334 219 60% 40% 

 1338 626 712 47% 53% 
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Analyse: 

De uitkomsten van de leeftijdscategorieën laten zien dat 9% van de respondenten tot de ‘jongeren’ 
kan worden gerekend: jonger dan 18 (0,1%), 18 tot 34 jaar (2,8%) en 35 tot 45 jaar (6,1%). De helft 
van de respondenten behoort tot de middelbare leeftijdscategorie van 46 jaar tot en met 65 jaar. 
41% van de respondenten is 66 jaar of ouder, tot 90+. 
 
De verdeling man/vrouw in de leeftijdscategorieën toont dat er naar verhouding meer jonge 
vrouwen (72%) en vrouwen van middelbare leeftijd (61%) op de enquête gereageerd hebben in 
vergelijking met mannen. Die zijn in de meerderheid (60%) in de oudste leeftijdsgroepen van 66 jaar 
tot ouder dan 90+.  

 
3.3 Dagelijkse activiteit (beroep) 
 

Vraagstelling: “Wat is uw situatie qua werk en/of school? Meerdere antwoorden mogelijk:” 
Aantal respondenten (n) = 1325 

Methodologische opmerking: De mogelijkheid om meerdere antwoorden in te vullen bleek bij deze 
vraag niet handig te zijn. Uiteindelijk zijn 166 antwoordtypes handmatig verwerkt tot de 
onderstaande lijst, zo vulden mensen ‘IVA-uitkering’ in, hetgeen betekent dat iemand tenminste 
80% arbeidsongeschikt is. Ook is geselecteerd op het ‘eerst geselecteerde vakje’ of is handmatig het 
antwoord gecontroleerd.  

 
In getallen:  

Activiteit Aantal antwoorden Percentage Naar geslacht 

Arbeidsongeschikt 96 7,2% 31 mannen 
65 vrouwen 

Ik ben ik loondienst en ik 
heb een vaste baan 

428 32,3% 173 mannen 
255 vrouwen 

Ik ben flexwerker 15 1,1% 6 mannen 
9 vrouwen 

Ik ben zzp’er: 85 6,4% 39 mannen 
46 vrouwen 

Ik ben werkloos 32 2,4% 11 mannen 
21 vrouwen 

Ik ga naar school, ik 
studeer 

12 0,9% 6 mannen 
6 vrouwen 

Ik ben werkloos geworden 
door corona 

13 1% 3 mannen  
10 vrouwen 

Ik doe vrijwilligerswerk 66 5% 12 mannen 
54 vrouwen 

Ik ben gepensioneerd 559 42,2% 333 mannen 
226 vrouwen 

Overig 4 0,3% 2 mannen 
2 vrouwen 

Ontbrekende antwoorden 16 1,2% 5 mannen 
11 vrouwen 

Totaal 1326 100%  
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Analyse 

 Bovenstaande cirkeldiagram laat zien dat 32.3 % van de respondenten een vaste baan heeft of 
en/of in loondienst is. Flexwerkers (1.1%) en zzp’érs (6.4%) vormen samen 7,5%. De grootste groep 
(42,2%) van de respondenten is gepensioneerd. Slechts 0,9% gaat naar school of studeert. Opvallend 
is dat 13 mensen zeggen (1%) dat ze door corona werkloos zijn geworden. 9,7% doet 
vrijwilligerswerk. 96 mensen (7,2%) zijn arbeidsongeschikt, veel daarvan melden dat (onder andere) 
tinnitus een reden is voor de afkeuring en arbeidsongeschiktheid.’ 
 
De uitkomsten van de man/vrouw verdeling laten zien dat vrouwen meer vrijwilligers werk doen en 
participeren in de actieve werk situatie en meer mannen gepensioneerd zijn. De leeftijdsopbouw en 
de man/vrouw verdeling van de respondenten maakt deze uitkomsten zeer plausibel. 

 
 
 

 
 

Wat voor beroepen vullen mensen eigenlijk in? 

Muziekles geven (ik ben bioloog en software tester), Stukadoor, Zonneconsulente in een 
zonnestudio, Begeleider gehandicaptenzorg, Productie medewerker, Beheerder wijkcentra, 
Secretaresse, Consultant, Koordirigent, Leerkracht, Piloot, Chauffeur, Verkoopster, 
Schoonmaakster, Gedragswetenschapper, Coach trainer, Office manager, Monteur tester, 
Fondsenwerving, Operator, Keukenhulp, Activiteitenbegeleidster, Visagiste kleuranaliste, 
Rouwchauffeur, Medewerker bij huisarts, Kok, Werk in de uitleen in een bibliotheek, 
Rijschoolhouder en rijinstructeur gespecialiseerd in o.a. autisme en ernstige rijangst, Medisch 
analist in ziekenhuis, Postbezorger, Tandartsassistente, Timmerman, Elektrotechnicus, 
Huisvrouw en heel af en toe in de bediening als inval, Werk in een ijssalon/chocolaterie, 
Eigenaar kaasspeciaalzaak, Logistics planner en professioneel slijper, Bachelor Audioloog, 
Apothekersassistente, Leidinggevende bij politie, Gastvrouw bij een sportschool 

 
 
 
 

Een respondent in dit onderzoek: 
Een vrouw in de leeftijdscategorie 56-65 jaar is in loondienst als buschauffeur. Ze woont samen met 
haar partner en kinderen. Ze heeft tussen de twee en tien jaar last van tinnitus en van 
evenwichtsproblemen. In de coronaperiode is de tinnitus erger geworden en door social distancing 
en mondkapjes hoort ze niet goed wat er wordt gezegd.  
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3.4 Leef- en woonsituatie 

Vraagstelling: “Wat is uw huidige woon-/leefsituatie?” 
Aantal respondenten (n) = 1334 

 

 

Situatie Aantal Percentage Naar geslacht 

Ik woon alleen 279 20,9% 85 mannen 
190 vrouwen 
(4 onbekend) 

Ik woon samen met 
kinderen 

28 2,1% 6 mannen 
21 vrouwen 
(1 onbekend) 

Ik woon samen met een 
partner 

743 55,7% 415 mannen 
327 vrouwen 
(1 onbekend) 

Ik woon samen met een 
partner en kinderen 

254 19% 96 mannen 
155 vrouwen 
(3 onbekend) 

Anders 30 2,3% 14 mannen 
14 vrouwen 
(2 onbekend) 

Totaal 1334   

 

 
 

Analyse 

 Uit de uitkomsten blijkt dat 56% van onze respondenten samen woont met een partner. 21% woont 
alleen, en slechts 2% woont samen met kinderen. 19% woont samen met een partner en kinderen. 
Wij hebben deze vraag naar de leefsituatie gesteld omdat die van belang is in verband met de 
mogelijke veranderingen in de tinnituslast door Covid-19. Begrip en steun van partner of nabije 
familieleden kunnen vaak emotionele gevolgen van de tinnitus als frustraties en sombere buien 
opvangen en verlichten. Echter de huidige lockdown met kinderen die niet naar school kunnen en 
thuiswerken kan ook een negatief effect hebben op mensen met tinnitus. 
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3.5 Anciënniteit tinnitus (tinnitusduur) 

Vraagstelling: “Had u al tinnitus voor de Coronapandemie begon (half maart 2020)? Hoe lang heeft u 
al tinnitus?” 
Aantal respondenten (n) = 1333 

Methodologische opmerking: In de tabel zijn beide gegevens gecorrigeerd met +4 (8 antwoorden 
waarbij vraag 1 ontbrak) 

 
 

Anciënniteit Tinnitus Aantal Man Vrouw Percentage 

Nee 68 31 37 5,1% 

Ja, ik heb al 
(maximaal) twee jaar 
last van tinnitus 

116 51 65 8,7% 

Ja, ik heb al tussen 
twee en tien jaarlast 
van tinnitus 

504 223 281 37,8% 

Ja, ik heb al meer dan 
tien jaar last van 
tinnitus 

645 318 327 48,4% 

                                            1333 623   
(46,7% 

710* 
(53,3%) 

 

 
Analyse: 

Bijna de helft (48%) van de respondenten heeft al meer dan tien jaar tinnitus, en 38% heeft twee tot 
tien jaar tinnitus. Interessant is de kleine groep mensen (5.1%, 68 respondenten) die zegt, dat zij 
voor de corona tijd begon nog geen tinnitus hadden. Kennelijk hebben zij het in de coronatijd 
gekregen. Het percentage mensen dat nog maar kort tinnitus heeft, namelijk maximaal twee jaar, 
bedraagt 8,7 %.  
De man/vrouw verschillen en tinnitusduur laten zien dat er met name in de categorie ‘tussen twee 
en tien jaar last van tinnitus’ naar verhouding meer vrouwen voorkomen.  

 

Een respondent in dit onderzoek: 
Een vrouw in de leeftijdscategorie 18-34 jaar studeert en woont in een studentenhuis. Ze heeft al 
(maximaal) twee jaar last van tinnitus. Ze is niet slechthorend. Haar tinnitus is erger geworden in de 
coronaperiode. De beperkende gevolgen van de pandemiebestrijding zorgen ervoor dat ze minder 
afleiding heeft als de tinnitus haar teveel wordt.    
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3.6 Comorbiditeit tinnitus 1 

Vraagstelling: “Hangt uw Tinnitus samen met een ander gehoorprobleem? Meerdere antwoorden 
mogelijk.” 
Aantal respondenten (n) = 1327 

Methodologische opmerking: Het aantal antwoorden is echter 1583, omdat 256 mensen meer dan 1 
andere aandoening hebben. Totaal ziekten: 119,3% 
* Genoemd worden bij overig o.a. Otosclerose,cholesteatoom, eenzijdige doofheid, autofonie, 
eenorig (zijn), misofonie, en andersoortige medische aandoeningen zoals hoge bloeddruk, 
hartkloppingen en burn-out. 

 

Comorbiditeit Aantal antwoorden Percentage Respondenten 

Nee (alleen Tinnitus) 403 30,4% 

Ook slechthorend 619 46,6% 

Ook hyperacusis 231 17,4% 

Ook ménière 156 11,8% 

Ook brughoektumor 33 2,5% 

Overig* 141 10,6% 

 

  

Analyse 

30% van de respondenten heeft alleen tinnitus en 17% heeft ook hyperacusis. 47% is ook 
slechthorend. 12% van de mensen heeft tinnitus in combinatie met ménière, en 2,5% geeft aan dat 
hun tinnitus samenhangt met een brughoektumor.  
In de tabel op de volgende pagina komt een algemeen beeld naar voren dat vrouwen jonger dan 65 
jaar en mannen ouder dan 65 jaar meerdere aandoeningen hebben. 
 

                                                             
1
 Comorbiditeit is het tegelijkertijd voorkomen van twee of meer aandoeningen of stoornissen bij één persoon. 
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Comorbiditeit Aantal 
antwoorden 

Percentage 
Respondenten 

Naar leeftijd  M V 

Nee (alleen tinnitus) 
 
Totaal Man: 212 
Totaal Vrouw: 191 
Totalen = 403 
( Geslacht of leeftijd 
Onbekend: 0 )  
 

403 30,4% < 18 0 0 

18 – 34   11 8 

35 – 45 12 15 

46 – 55 40 38 

56 – 65 63 72 

66 – 75 75 49 

76 – 90 11 9 

> 90 0 0 

Ook slechthorend 
 
Totaal Man: 294 
Totaal Vrouw: 325 
Totalen = 618 
( Geslacht of leeftijd 
Onbekend: 1)  
 

619 46,6% < 18 1*? 

18 – 34   0 10 

35 – 45 3 24 

46 – 55 30 70 

56 – 65 74 100 

66 – 75 125 86 

76 – 90 61 32 

> 90 1 2 

Ook hyperacusis 
 
Totaal Man: 98 
Totaal Vrouw: 131 
Totalen = 229 
( Geslacht of leeftijd 
Onbekend: 2)  
 

231 17,4%  < 18 0 0 

18 – 34   3 4 

35 – 45 4 16 

46 – 55 16 36 

56 – 65 35 44 

66 – 75 33 27 

76 – 90 6 4 

> 90 1 0 

Ook ménière 
 
Totaal Man: 62 
Totaal Vrouw: 94 
Totalen = 156 
( Geslacht of leeftijd 
Onbekend: 0)  
 

156 11,8% < 18 0 0 

18 – 34   0 0 

35 – 45 0 7 

46 – 55 4 26 

56 – 65 14 30 

66 – 75 24 22 

76 – 90 19 9 

> 90 1 0 

Ook brughoektumor 
 
Totaal Man: 10 
Totaal Vrouw: 22 
Totalen = 32 
( Geslacht of leeftijd 
Onbekend: 1 )  
 

33 2,5% < 18 0 0 

18 – 34   0 1 

35 – 45 0 1 

46 – 55 1 7 

56 – 65 3 5 

66 – 75 4 8 

76 – 90 2 0 

> 90 0 0 

Overig* 
 
Totaal Man: 47 
Totaal Vrouw: 80 
Totalen = 127 
( Geslacht of leeftijd 
Onbekend: 14)  
 

141 10,6% < 18 0 0 

18 – 34   0 2 

35 – 45 1 6 

46 – 55 5 17 

56 – 65 10 40 

66 – 75 23 12 

76 – 90 8 3 

> 90 0 0 
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3.7 Tinnituslast in coronatijd 

Vraagstelling: “Welke Invloed heeft de coronapandemie op uw tinnitusklachten?” 
Aantal respondenten (n) = 1326 

Opmerking: Na deze vraag is in de enquête het volgende geformuleerd: “als u bij vraag 7 'geen 
invloed' heeft aangevinkt, dan kunt u vraag 8 t/m 11 overslaan.” Het is op basis van deze gegevens 
te verwachten dat er een daling van circa 55,8% (ten opzichte van circa 1330) in het aantal 
respondenten plaatsvindt. 

 
Tinnituslast Man Vrouw Totaal 

Mijn Tinnitus is erger 
geworden in de 
coronaperiode 

178 (41%) 253 (59%) 431    (32,6%) 

Mijn Tinnitus is gelijk 
gebleven (geen invloed) 

375 (51%) 358 (49%) 733    (55,8%) 

Mijn Tinnitus is minder 
geworden 

13 (36%) 23 (64%) 36       (2,7%) 

Ik heb Tinnitus gekregen 
in coronatijd 

19 (42%) 28 (58%) 48       (3,6%) 

Overig 23 43 63 

Ontbrekend 15 15 

 1326 

 

 
Analyse 

Een derde (32,6%) van de respondenten zegt dat hun tinnitus erger is geworden. Dit is een fors 
percentage en komt globaal overeen met de uitkomst van de toegenomen tinnituslast in het 
wereldwijd onderzoek van Beukers e.a., dat is namelijk 34% (2020). Bij ruim de helft is de tinnitus 
gelijk gebleven en bij bijna 3% is de tinnitus zelfs minder geworden. 48 mensen (3,6%) geven te 
kennen tinnitus in coronatijd te hebben gekregen. 
 
Kijken we naar de man/vrouw verdeling van deze zwaardere tinnitus last, dan is bij meer vrouwen 
(59%) de tinnituslast erger geworden dan bij mannen (41%). Bij ruim de helft van de mensen (55.8%) 
waarvan hun tinnitusklachten gelijk gebleven zijn in coronatijd is er bijna geen verschil tussen 
mannen (51%) en vrouwen (49%). Opmerkelijk is dat van de 3% waarvan de tinnitus minder is 
geworden, er iets meer vrouwen dan mannen zijn. 
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Tinnituslast in coronatijd en verdeling naar leeftijd en geslacht: 
 

Tinnituslast <18 18 - 
34  

35-45 46 -55  56 -65  66 - 75  76 - 90  > 90 Totaal 

Mijn tinnitus is 
erger geworden 
in de 
coronaperiode 

0 
♂= 0 
♀= 0 

16 
♂= 5 
♀= 11 

30 
♂= 6 
♀= 24 

97 
♂= 30 
♀= 67 

146 
♂= 62 
♀= 84 

121 
♂= 65 
♀= 56 

20 
♂= 9 
♀= 11 

1 
♂= 1 
♀= 0 

431 
♂= 178 
♀= 253 

Mijn tinnitus is 
gelijk gebleven 
(geen invloed) 

0 
♂= 0 
♀= 0 

12 
♂= 5 
♀= 7 

40 
♂= 8 
♀=32 

117 
♂= 47 
♀= 70 

211 
♂= 86 
♀=125 

259 
♂=165 
♀= 94 

92 
♂= 63  
♀= 29 

2 
♂= 1 
♀= 1 

733 
♂= 375 
♀= 358 

Mijn tinnitus is 
minder 
geworden 

0 
♂= 0 
♀= 0 

1 
♂= 0 
♀= 1  

2 
♂= 1 
♀= 1 

9 
♂= 2 
♀= 7 

12 
♂= 4 
♀= 8 

7 
♂= 2 
♀= 5 

4 
♂= 4 
♀= 0 

1 
♂= 0  
♀= 1 

36 
♂= 13 
♀= 23 

Ik heb tinnitus 
gekregen in 
coronatijd 

0  
♂= 0 
♀= 0 

5 
♂= 3 
♀= 2 

5 
♂= 2 
♀= 3 

15 
♂= 5 
♀= 10  

11 
♂= 3 
♀= 8 

9 
♂= 4 
♀= 5 

2 
♂= 2 
♀= 0 

0 
♂= 0 
♀= 0 

47 
♂= 19 
♀= 28 

Overig 1 
♂= 1 
♀= 0 

2 
♂= 1 
♀=1 

4 
♂= 1 
♀= 3 

8 
♂=3  
♀=5 

25 
♂= 8 
♀= 17 

16 
♂= 6 
♀=10 

8 
♂= 4 
♀=4 

0 
♂= 0 
♀= 0 

64 
♂= 24 
♀= 40 

Ontbrekend 27 27 

 1338 

 

Analyse 

Respondenten hebben vooral in de leeftijdscategorie van 56 tot 65 jaar aangegeven dat hun tinnitus 
erger is geworden. Meer jongere vrouwen in de leeftijd 18-55 jaar (102) geven een verergering van 
hun tinnitus aan, in vergelijking met mannen in diezelfde leeftijdscategorie (41). De grootste groep 
respondenten waarvan de tinnitus gelijk gebleven is in coronatijd zit respectievelijk in de 
leeftijdscategorie 66 tot 75 jaar en 56 tot 65 jaar. 48 mensen (3,6%) zeggen tinnitus gekregen te 
hebben in coronatijd: Meer vrouwen (28) dan mannen (19). De grootste groep behoort tot de 
leeftijdscategorie 46-55 jaar. 
 
De volgende uitspraken zouden er op kunnen wijzen dat in zeldzame gevallen mensen die corona 
gehad hebben meer tinnitus kunnen krijgen:  

 Het (de tinnitus) is erger geworden sinds ik zelf corona heb gehad 

 Heb zelf corona gehad met daarna meer tinnitus klachten  

 Bij positief getest te zijn was tinnitus 1 van de eerste symptomen 
 

 

 

 

 

 

 

 

Verschillende respondenten in het onderzoek bij ‘overig’:  
 “Een klein beetje meer maar dat is altijd zo in een stressvolle periode” 
“Mijn tinnitus is gelijk gebleven, maar ik ervaar wel meer psychische stress in deze tijd, terwijl ik toch 
genoeg afleiding heb/zoek” 
“Mijn tinnitus fluctueert altijd enigszins, een rustig (lockdown) omgevingsgeluid ervaar ik als positief, 
maar toch is de tinnitus nu meer aanwezig, ook omdat je meer thuiszit. Als je rustig een boek zit te lezen 
valt het echt op en na een nacht slecht slapen is de tinnitus echt veel slechter” 
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3.8 Oorzaken meer tinnituslast in coronatijd 

Vraagstelling: “Wat denkt u zelf? Waarom is uw Tinnitus erger geworden in coronatijd? Meerdere 
antwoorden mogelijk.” 
Aantal respondenten (n) = 609 

Methodologische opmerking: Er zijn bij deze vraag 1068 antwoorden gegeven. 459 mensen noemen 
meer dan één hoofdoorzaak. Totaal aantal oorzaken: 175,4% 
 
* Voor dit antwoord (deze 14,8%) geldt dat het resultaat niet valide is; want het meetinstrument 
meet in dit geval geen oorzaak van meer Tinnituslast. 

 
 

Oorzaken Aantal 
antwoorden 

Percentage 
Respondenten 

Legenda 
Grafiek 

Mijn Tinnitus is niet erger geworden 
(controlevraag)* 

90 14,8% A 

Ik ben (heel) erg bang ziek te worden door het 
coronavirus 

62 10,2% B 

Ik maak mij veel zorgen want ik woon in een 
brandhaardgebied van de eerste- en tweede golf 
van Covid-19 

16 2,6% C 

Ik maak mij veel zorgen om mijn partner, kinderen, 
kleinkinderen, vrienden en buren dat ze corona 
krijgen. 

70 11,5% D 

Een van mijn ouders zit in een verpleeghuis en ik 
maak mij zorgen dat ik niet meer op bezoek kan 

6 1% E 

Ik ben angstig om naar mijn werk te gaan want 
social distancing (afstand houden van mensen, 1.5 
meter regeling) is moeilijk. 

36 5,9% F 

Ik moet thuiswerken, en er is veel geluid om me 
heen 

20 3,3% G 

Ik heb veel stress omdat ik mijn werk en inkomen 
heb verloren als gevolg van de Coronapandemie 

14 2,3% H 

Door social distancing en mondkapjes hoor ik niet 
wat er gezegd wordt 

164 26,9% I 

Door de beperkende maatregelen als gevolg van de 
pandemie heb ik minder afleiding als de Tinnitus 
me te veel wordt. 

235 38,6% J 

Door de beperkende maatregelen als gevolg van de 
pandemie voel ik me erg eenzaam 

71 11,7% K 

Ik ervaar een mentale overbelasting, anders dan 
vóór corona, door de combinatie werk en 
huishouden 

91 14,9% L 

Ik heb in deze tijd meer ongezonde leefgewoonten 
(bijvoorbeeld: te veel koffie, ongezonde snacks of 
meer alcohol) 

63 10,3% M 

Ik slik meer medicijnen en kalmeringsmiddelen 60 9,9% N 

Overig 70 11,5% O 
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Analyse 

De belangrijkste reden die genoemd wordt waarom de tinnituslast erger is geworden is, dat men 
door de beperkende maatregelen als gevolg van de pandemie minder afleiding heeft als de tinnitus te 
veel wordt( 38,6%). Als tweede oorzaak heeft 27% van de mensen laten weten dat men door social 
distancing en mondkapjes niet hoort wat er gezegd wordt. 15% ervaart een mentale overbelasting, 
anders dan vóór corona, door de combinatie werk en huishouden en 12% maakt zich veel zorgen om 
hun partner, kinderen, kleinkinderen, vrienden en buren dat ze corona krijgen en een gelijk 
percentage voelt zich erg eenzaam door de beperkende maatregelen. 

 

 

 

 

 
 

Een respondent in dit onderzoek: 
Een vrouw in de leeftijdcategorie 56-65 jaar is in loondienst en heeft een vaste baan. Ze werkt in een 
verzorgingshuis. Ze heeft al langer dan twee jaar last van tinnitus en is ook slechthorend. “Mijn tinnitus 
is erger geworden in de coronaperiode, ik ben tevens angstig om naar mijn werk te gaan, want  social 
distancing (afstand houden van mensen; 1.5 meter regeling) is moeilijk” 
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3.9 Oorzaken minder tinnituslast in coronatijd 

Vraagstelling: “Wat denkt u zelf? Waarom is uw tinnitus minder geworden in coronatijd?” 
Aantal respondenten (n) = 472 

Methodologische opmerking:   
Aantal antwoorden = 541 
Totaal oorzaken: 115% 
 
Omdat 406 antwoorden ‘mijn tinnitus is niet minder geworden’ bevat, moeten de bovenstaande 
gegevens gecorrigeerd worden met minus 406. Dus:  
Aantal antwoorden = 135 
Aantal respondenten (n) = 66  
Totaal oorzaken: 204,5% 
 
*Voor dit antwoord (deze 86% geldt dat het resultaat niet valide is; want het meetinstrument meet 
in dit geval geen oorzaak van minder Tinnituslast). Gezien het grote percentage is deze oorzaak ook 
niet opgenomen in de diagram. 

 
 

Oorzaken Aantal Percentage  
Respondenten 

Legenda 
Grafiek 

Mijn Tinnitus is niet minder geworden 
(controlevraag)* 

406 86% n.v.t. 

Ik heb minder stress want ik kan thuis werken. 17 25,8% I 

Ik heb meer rust door minder sociale verplichtingen 
en contacten 

50 75,8% II 

Doordat we maar weinig mensen mogen 
uitnodigen thuis, heb ik juist het gevoel meer 
sociaal contact te hebben dan daarvoor 

6 9% III 

Ik heb meer rust door niet iedere dag in de trein 
en/of bus te zitten of de weg op te moeten 

15 22,7% IV 

Ik voel me fitter want ik heb mijn leefstijl veranderd 
en leef nu gezonder 

8 12,1% V 

Ik ben opgelucht want ik kom eindelijk toe aan 
allerlei dingen die ik al lang wilde doen 

11 16,7% VI 

Overig 28 42,4% VII 
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Analyse 

Ruim driekwart (75,8%) geeft als oorzaak waarom men minder last van tinnitus heeft, dat men meer 
rust door minder sociale verplichtingen en contacten heeft. Een kwart (25,8%) zegt minder stress te 
hebben door thuis te werken. “Ik heb meer rust door niet iedere dag in trein/bus te zitten of de weg 
op te moeten” en “ik ben opgelucht want ik kom eindelijk toe aan allerlei dingen die ik al lang wilde 
doen” werd door respectievelijk 22,7% en 16,7% van de respondenten genoemd. 
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3.10 Mate van aspecten van tinnituslast voor en tijdens de coronacrisis 

Er is gekozen om deze vragen tegelijk te behandelen, omdat dit het meest volledige overzicht geeft.  
Vraagstellingen: “10A: Wat is de zwaarte van uw tinnitusklachten vóór de Coronacrisis begon? 
       10B: Wat is de zwaarte van uw tinnitusklachten sinds de Coronacrisis?” 

Methodologische opmerking: De stellingen uit vraag 10 A en B worden ook wel Mini-TQ (Tinnitus 
Questions)12 genoemd. De Mini-TQ wordt internationaal gebruikt om de tinnituslast van mensen 
vast te stellen. Op basis daarvan is advies mogelijk over het behandelingstraject. Op de vroegere 
website van de Europese Tinnitus Federatie (EUTI http://www.eutinnitus.com/) hebben duizenden 
mensen deze Mini-TQ12 inmiddels ingevuld. Omdat de wetenschappelijke wereld deze vragenlijst 
als betrouwbaar en significant beoordeelt (2004, Hiller and Goebel, 2011 Vanneste etal.) en om 
vergelijking mogelijk te maken, hebben wij dezelfde set vragen in onze enquête opgenomen met het 
verschil dat wij een vergelijking in tijd hebben toegevoegd: namelijk voor en tijdens coronatijd.  
 

 

1. Ik ben me bewust van het oorsuizen vanaf het moment dat ik opsta tot ik in slaap val. 

VOOR  n=697 TIJDENS n= 676 

JUIST DEELS JUIST ONJUIST JUIST DEELS JUIST ONJUIST 

346 
(49,6%) 

249  
(35,7%) 

102 
(14,7%) 

386 
(57,1%) 

226 
(33,4%) 

64 
(9,5%) 

 

 
  

http://www.eutinnitus.com/
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2. Ik ben sneller geïrriteerd in de omgang met huisgenoten als gevolg van het oorsuizen. 

VOOR  n= 672 TIJDENS n= 654 

JUIST DEELS JUIST ONJUIST JUIST DEELS JUIST ONJUIST 

160 
(23,8%) 

227 
(33,8%) 

285 
(42,4%) 

221 
(33,8%) 

219 
(33,5%) 

214 
(32,7%) 

 

 
 
3. Het oorsuizen heeft mijn concentratie aangetast. 

VOOR  n= 682 TIJDENS n= 665 

JUIST DEELS JUIST ONJUIST JUIST DEELS JUIST ONJUIST 

265 
(38,8% 

263 
(38,6%) 

154 
(22,6%) 

292 
(43,9%) 

251 
(37,7%) 

122 
(18,4%) 
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4. Ik vind het moeilijk om te ontspannen vanwege het oorsuizen. 

VOOR  n= 680 TIJDENS n= 656 

JUIST DEELS JUIST ONJUIST JUIST DEELS JUIST ONJUIST 

210 
(30,9%) 

286 
(42,1%) 

184 
(27%) 

264 
(40%) 

248 
(38%) 

144 
(22%) 

 

 
 

5. Mijn oorsuizen is vaak zo erg dat ik het niet kan negeren. 

VOOR  n= 686 TIJDENS n= 662 

JUIST DEELS JUIST ONJUIST JUIST DEELS JUIST ONJUIST 

264 
(38,5%) 

268 
(39,1%) 

154 
(22,4%) 

328 
(49,5%) 

219 
(33,1%) 

115 
(17,4%) 
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6. Het kost me meer tijd om in slaap te vallen of door te slapen vanwege het oorsuizen. 

VOOR  n= 685 TIJDENS n= 662 

JUIST DEELS JUIST ONJUIST JUIST DEELS JUIST ONJUIST 

237 
(34,6%) 

220 
(32,1%) 

228 
(33,3%) 

274 
(41,4%) 

221 
(33,4%) 

167 
(25,2%) 

 

 
7. Ik voel me sneller somber door het oorsuizen. 

VOOR  n= 682 TIJDENS n= 661 

JUIST DEELS JUIST ONJUIST JUIST DEELS JUIST ONJUIST 

170 
(24,9%) 

252 
(37%) 

260 
(38,1%) 

229 
(34,6%) 

222 
(33,6%) 

210 
(31,8%) 
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8. Ik voel me machteloos omdat ik geen enkele greep heb op mijn oorsuizen. 

VOOR  n= 680 TIJDENS n= 661 

JUIST DEELS JUIST ONJUIST JUIST DEELS JUIST ONJUIST 

224 
(32,9%) 

258 
(37,9%) 

198 
(29,2%) 

257 
(38,9%) 

234 
(35,4%) 

170 
(25,7%) 

 

 

9. Als het oorsuizen blijft, is mijn leven niet meer de moeite waard. 

VOOR  n= 673 TIJDENS n= 658 

JUIST DEELS JUIST ONJUIST JUIST DEELS JUIST ONJUIST 

44 
(6,5%) 

151 
(22,4%) 

478 
(71,1%) 

62 
(9,4%) 

151 
(23%) 

445 
(67,6%) 
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Samenvatting: Wat is de zwaarte van uw tinnituslast vóór de coronatijd begon en nu in coronatijd?                                                                                                                        

  Vóór coronatijd  
In % 

Nu in Coronatijd 
In % 

  Juist Deels 
juist 

Niet 
juist 

juist Deels 
juist 

Niet 
juist 

 Ik ben me bewust van het oorsuizen vanaf het 
moment dat ik opsta tot ik in slaap val 

49,6 35,7 14,7 57,1 33,4 9,5 

 Ik ben sneller geïrriteerd in de omgang met 
huisgenoten als gevolg van het oorsuizen 

23,8 33,8 42,4 33,8 33,5 32,7 

 Het oorsuizen heeft mijn concentratie aangetast  
 

38,8 38,6 22,6 43,9 37,7 18,4 

 Ik vind het moeilijk om te ontspannen vanwege 
het oorsuizen.  

30,9 42,1 27 40 38 22 

 Mijn oorsuizen is vaak zo erg dat ik het niet kan 
negeren 

38,5 39,1 22,4 49,5 33,1 17,4 

 Het kost me meer tijd om in slaap te vallen of 
door te slapen vanwege het oorsuizen 

34,6 32,1 33,3 41,4 33,4 25,2 

 Ik voel me sneller somber door het oorsuizen 24,9 37 38,1 34,6 33,6 31,8 

 Ik denk er vaak over na of het oorsuizen ooit 
weg zal gaan 

      

 Ik voel me machteloos omdat ik geen enkele 
greep heb op mijn tinnitus 

32,9 37,9 29,2 38,9 35,4 25,7 

 Als het oorsuizen blijft, is mijn leven niet meer 
de moeite waard 

6,5 22,4 71,7 9,4 23 67,6 

 

 

Analyse 

De uitkomsten laten duidelijk zien dat alle aspecten van de zwaarte van de tinnituslast, die men 
aangeeft vóór de coronatijd begon, in de coronatijd zijn toegenomen. 
 
De helft van de respondenten was zich vóór de coronatijd van het oorsuizen bewust vanaf het 
moment dat men opstaat tot het in slaap vallen. In coronatijd is dit percentage flink toegenomen tot 
57,1%.  
 
Op plaats twee van de zwaarte van de tinnituslast zien we vóór corona dat de tinnitus de 
concentratie heeft aangetast. In coronatijd is dit aspect naar de derde plaats verschoven en is de op 
één na belangrijkste last dat ‘het oorsuizen zo erg is dat het niet genegeerd kan worden’.  
 
Ook is het opvallend, dat ongeveer een kwart van de mensen, voor de coronatijd begon, zich sneller 
irriteerde in de omgang met huisgenoten als gevolg van het oorsuizen, maar dat dit aantal is 
opgelopen tot een derde tijdens de coronatijd. Ook zijn slapeloosheid en somberheid toegenomen en 
kan men zich moeilijker ontspannen.  
 
Tenslotte is het alarmerend dat het aantal mensen in coronatijd dat het leven niet meer de moeite 
waard vindt is gestegen van 6,5 naar 9,4 %. 

 
 

 Een respondent in dit onderzoek: 
“Goede begeleiding is echt noodzakelijk. Ik wil door de tinnitus dood, eerst kon ik de tinnitus nog een 
beetje dragelijker maken met mijn hoorapparaat” 
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3.11 Vervolg: tinnituslast voor- en tijdens de coronacrisis  

Vraagstelling: “Alles bij elkaar genomen. Hoe hinderlijk is uw tinnitus vóór de coronacrisis begon?” 
Aantal respondenten (n) = 860 

 

 
In getallen:  

Tinnituslast Aantal antwoorden Percentage 

1 Helemaal niet hinderlijk 59 6,9% 

2 138 16% 

3 Gemiddeld hinderlijk 317 36,8% 

4 238 27,7% 

5 Vreselijk hinderlijk 108 12,6% 

 

 

Vraagstelling: “Alles bij elkaar genomen. Hoe hinderlijk is uw tinnitus sinds de coronacrisis? 
Aantal respondenten (n) = 887 

 

 
In getallen:  

Tinnituslast Aantal antwoorden Percentage 

1 Helemaal niet hinderlijk 25 2,8% 

2 83 9,4% 

3 Gemiddeld hinderlijk 214 24,1% 

4 343 38,7% 

5 Vreselijk hinderlijk 222 25% 
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Samenvatting:  Hoe hinderlijk is uw tinnitus vóór de coronatijd begon en nu in coronatijd? 
 

In % Helemaal niet 
hinderlijk 

Een beetje 
hinderlijk 

Redelijk 
hinderlijk 

Erg hinderlijk Vreselijk 
hinderlijk 

Vóór de 
coronatijd 
(n=860) 

6,9 16 36,8 27,7 12,6 

Tijdens de 
coronatijd  
(n=887) 

2,8 9,4 24,1 38,7 25 

 

Analyse 

Alles bij elkaar laten de uitkomsten duidelijk zien dat het percentage mensen dat hun tinnitus 
vreselijk hinderlijk vindt verdubbeld is tijdens de coronatijd(van 12,6% naar 25%). Er is een flinke 
verschuiving waarneembaar in de beleving van de gradaties van hinderlijkheid die mensen ervaren: 
van helemaal niet hinderlijk, naar een beetje, redelijk en erg hinderlijk. Als we de twee laatste 
categorieën, erg en vreselijk hinderlijk, samenvoegen is er een verschuiving van 40,3 % naar 63,7%. 
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3.12 Zorgverleners en tinnitus 

Vraagstelling: “Heeft u uw huisarts en/of andere hoorzorgverleners (kno-arts, audicien, audioloog, 
psycholoog, neuroloog, enz.) geraadpleegd over uw tinnitus in de coronacrisis? (meerdere 
antwoorden mogelijk)” 
Aantal antwoorden = 1291 

 

 
 

Contact specialist Aantal antwoorden Percentage Antwoorden 

Niet van toepassing 1004 77,8% 

Ik ben positief getest en kreeg 
plotseling oorsuizen en heb 

toen mijn huisarts en/of 
hoorzorgverlener geraadpleegd 

18 1,4% 

Ik heb een beeldbel-consult 
gehad met mijn huisarts en/of 
hoorzorgverlener over mijn 
toenemende tinnitusklachten. 

33 2,6% 

Mijn geplande tinnitus 
afspraken met 
hoorzorgverleners zijn afgezegd 
doordat alle zorg zich in de 
ziekenhuizen richtte op het 
verzorgen van coronapatiënten 

42 3,3% 

De steun van een arts en hoor-
professional in coronatijd heeft 
mij geholpen met mijn tinnitus 
om te gaan. 

40 3,1% 

Overig* 154 11,8% 

* Het meest gegeven antwoord bij overig is echter ‘nee’ (9 = 0,7%).  
 

Analyse 

78% van de respondenten heeft geen arts of hoorzorgverlener geraadpleegd in coronatijd. 1,4% 
testte positief en kreeg plotseling oorsuizen en heeft toen wel een arts of hoorzorgverlener 
geraadpleegd. 2,6% heeft een beeldbel consult gehad over toenemende tinnitus klachten. 42 mensen 
(3.3%) maakte mee dat de afspraken afgezegd werden doordat alle zorg zich in de ziekenhuizen 
richtte op coronapatiënten. 3,1% zegt dat de steun van een arts en hoorprofessional hen heeft 
geholpen om met hun tinnitus om te gaan. 
 
 

 

 
]  

Verschillende respondenten in het onderzoek bij ‘overig’:  
“ Ik heb plannen om naar een psycholoog te gaan”  
“ Ik heb overlegd met een audioloog maar die vindt het een psychische klacht” 
“ Ik heb Tinnitus door medicatie tegen zenuwpijn” 
“ Ik gebruik een Neuromod” 
“ Ik heb een gat in mijn trommelvlies en ben hier in november aan geopereerd” 
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3.13 Aanknopingspunten voor huisartsen en professionals in de hoorzorg 

Vraagstelling: “Welk advies of welke suggesties heeft u voor de huisarts en professionals in de 
hoorzorg om in deze onzekere tijden een betere-, en effectievere tinnituszorg te krijgen?”  

Er zijn in totaal 696 antwoorden gegeven door de respondenten (55,4%). Er zijn respondenten die 
meerdere adviezen hebben gegeven over verschillende thema’s. Hieronder een ‘globale indeling op 
thematiek’ en een aantal citaten. 

 
Thema’s 

Informatievoorziening verbeteren: Goed bekend zijn met de eventuele gevolgen van het virus op 
tinnitus, geef informatie over lopende onderzoeken, Meer aandacht geven aan de psychische 
belasting van tinnitus in combinatie met corona.  
 
Organisatie: Proberen de afspraken door te laten gaan, Wacht lijst voor cognitieve gedragstherapie 
duurt een jaar, zorg blijven verlenen ondanks corona, gelijk doorsturen naar KNO arts.  
 
Communicatie: Probleem serieus nemen, wordt geen aandacht aangegeven, begeleiding helpt, Geen 
antwoord van wen er maar aan. Bied een luisterend oor en vertel hoe nu verder , wat de 
mogelijkheden zijn om te leren omgaan met de Tinnitus, begrip, Vooral de klachten van de patiënt 
serieus nemen en niet bijvoorbeeld zeggen: wees blij dat je nog leeft (zoals dat bij mij het geval was. 
Ik hield het over na een ongeval), tinnituszorg? Welke zorg ? Ze bevestigen dat je het hebt en dat er 
niets meer aan te doen is. Leer ermee leven. Probeer het te negeren. Ga naar een psycholoog. That’s 
it..., mensen niet onnodig bang maken, als dat niet nodig is.  

 

 

  Verschillende respondenten in het onderzoek zeggen:   
“ Neem mensen serieus.” 
“ M'n moeder kreeg te horen ga maar vaker langs de zee lopen terwijl ze daar niet dichtbij woont” 
“ M'n oudste zoon kreeg te horen ´je hebt een mooi trommelvlies´.” 
“ Zelf al 41 jaar last. Kan niet genoeg onderzoek plaatsvinden en draag daar graag aan bij!” 
 “ Laat de huisartsen en profs zelf eens 1 maand met een koptelefoon met minder gehoor en naar keuze 
een piep brom waterval lopen!! Spreken ze wel anders!! Verplicht tijdens hun opleiding!” 
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3.14 Commissie Tinnitus en Hyperacusis van Hoormij-NVVS & Digitale Communicatie  
Vraagstelling: “De Commissie Tinnitus & Hyperacusis zou zich gezien de gevolgen van Covid-19 in de 
toekomst moeten richten op digitale communicatie over….” 
Aantal respondenten: 1187 

Aantal antwoorden = 2969, Mensen geven gemiddeld tussen de 2 en 3 antwoorden op deze vraag. 

 
Digitale communicatie over Aantal antwoorden Percentage 

Respondenten 
Legenda 
Grafiek 

Voorlichting en kennisoverdracht 627 52,8% A 

Tools voor zelfhulp 636 53,6% B 

Uitkomsten van nieuw 
wetenschappelijk 
tinnitusonderzoek en - 
behandelingen 

747 62,9% C 

Digitaal lotgenotencontact 
bijvoorbeeld via Social Media 

296 24,9% D 

Jaarlijkse grote virtuele 
conferentie in de Week van het 
Oorsuizen 

229 19,3% E 

Belangenbehartiging om meer met 
digitale middelen te 
communiceren tussen mensen 
met Tinnitus en zorgverleners. 

434 36,6% F 
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Analyse 

Er is het meeste behoefte aan uitkomsten van nieuw wetenschappelijk tinnitusonderzoek en -
behandelingen (62,9%) gevolgd door tools voor zelfhulp en voorlichting en kennisoverdracht met 
respectievelijk 53,6% en 52,8%. Daarop volgen belangenbehartiging om meer met digitale middelen 
te communiceren tussen mensen met tinnitus en zorgverleners (36,6%) en digitaal lotgenotencontact 
(24,9%) en jaarlijks een grote virtuele conferentie organiseren in de Week van het Oorsuizen (19,3%) 
wordt ook als activiteit opgegeven. 

 

 

 

  

Een respondent in het onderzoek:  
Een man in de leeftijdcategorie 18-34 jaar is werkzaam als accountmanager en heeft daarmee een vaste 

baan. Hij woont samen met een partner. Hij heeft al langer dan 2 jaar last van tinnitus en heeft ook 

hyperacusis. Zijn tinnitus is in de coronatijd gelijk gebleven.  Maar geeft wel aan: “Stuur mensen niet 

weg met, ‘leer er maar mee leven’. Wees eerlijk en geef informatie over lopende onderzoeken. 

Voorlichting en Kennisoverdracht is belangrijk; Ik hoop dat er in de toekomst echt genezen kan worden. 

Geef info over lopende onderzoeken als die van Harvard” 
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3.15 Aanknopingspunten voor de Commissie Tinnitus & Hyperacusis? 
Vraag:  
Vraagstelling: ““Tenslotte wil ik de Commissie Tinnitus & Hyperacusis van Hoormij-NVVS nog het 
volgende meegeven.” 
Aantal antwoorden: 444 

Er zijn in totaal 444 antwoorden gegeven door de respondenten (35,35%). Er zijn respondenten die 
meerdere adviezen hebben gegeven over verschillende thema’s. Hieronder is een schema te vinden 
met een ‘globale indeling op thematiek’. Er is gebruik gemaakt van een steekproef, 100 random 
antwoorden zijn handmatig beoordeeld.  

 
 

Thematiek  Aantal keer gemeld 

Informatievoorziening / Communicatie  

Naamsbekendheid creëren Hoormij-NVVS en de commissie 20 

Informatie over tinnitus en de arbeidsmarkt 10 

Publiceren nieuwe ontwikkelingen en onderzoek;  50 

Ervaringsdeskundigen inzetten voor informatie aan jongeren 10 

Informatie over tinnitus delen met bedrijfsartsen 5 

Algemene bewustwording creëren  50 

Bewustwording creëren bij artsen en specialisten  30 

Delen van succesverhalen (welke behandeling werkt?!) 10 

Informatie over preventie 5 

‘Ermee leren omgaan is het allerbelangrijkst’ 35 

Organisatie  

Doorgaan met belangenbehartiging en activiteiten organiseren 45 

Social media inzetten voor lotgenotencontact 5 

Onderzoek doen met zorg en specialisten, ook naar tools/liefst genezing 65 

Onderzoek doen naar tinnitus bij jongeren  5 

Onderzoek relatie andere (samenhangende) klachten zoals hoofdpijn, psychisch 
lijden en slapeloosheid   

25 

Overig  

Specialisten vragen om meer scans om andere oorzaken uit te sluiten 10 

  

Gemeld ‘niet van toepassing e.d. 64 

 

Analyse 

De grootste groep respondenten dringt aan op participatie in nieuw onderzoek naar tinnitus, het 
liefst samen met specialisten. Er blijkt ook veel vraag te zijn naar nieuwe informatie, meer dan tien 
procent van de respondenten wil alles weten over recent onderzoek en publicaties. Een even grote 
groep ziet voor de commissie een rol om de algemene bewustwording over tinnitus te vergroten, 
deze mensen voelen zich onvoldoende begrepen door de (directe) omgeving.  

  



40 
 

Conclusie 
4.1 Conclusies  
Geslacht 

 Meer vrouwen (53%) dan mannen (47%) hebben de vragenlijst ingevuld.  

 
Leeftijdsopbouw 

9% van de respondenten kan tot de ‘jongeren’ kan worden gerekend: jonger dan 18 (0,1%), 18 tot 34 

jaar (2,8%) en 35 tot 45 jaar (6,1%). De helft van de respondenten behoort tot de middelbare 

leeftijdscategorie van 46 jaar tot en met 65 jaar. 41% van de respondenten is 66 jaar of ouder, tot 

90+.  

De verdeling man/vrouw in de leeftijdscategorieën toont dat er naar verhouding meer jonge 

vrouwen (72%) en vrouwen van middelbare leeftijd (61%) op de enquête gereageerd hebben in 

vergelijking met mannen. Die zijn in de meerderheid (60%) in de oudste leeftijdsgroepen van 66 jaar 

tot ouder dan 90’plus.  

 

Dagelijkse activiteit (beroep) 

32.3 % van de respondenten heeft een vaste baan en is in loondienst. Flexwerkers (1.1%) en zzp’érs 

(6.4%) vormen samen 7,5%. De grootste groep (42,2%) van de respondenten is gepensioneerd. 

Slechts 0,9% gaat naar school of studeert. Opvallend is dat 13 mensen zeggen (1%) dat ze door 

corona werkloos zijn geworden. 9,7% doet vrijwilligerswerk. 96 mensen (7,2%) zijn 

arbeidsongeschikt, veel daarvan melden dat (onder andere) tinnitus een reden is voor de afkeuring 

en arbeidsongeschiktheid.  

 

De uitkomsten van de man-vrouwverdeling laten zien dat vrouwen meer vrijwilligerswerk doen en 

participeren in de actieve werksituatie en dat meer mannen gepensioneerd zijn. De leeftijdsopbouw 

en de man-vrouwverdeling maken deze uitkomsten zeer plausibel.  

 
Leef- en woonsituatie 

Uit de uitkomsten blijkt dat 56% van onze respondenten samen woont met een partner. 21% woont 

alleen, en slechts 2% woont samen met kinderen. 19% woont samen met een partner en kinderen.  

 

Tinnitusduur 

Bijna de helft (48%) van de respondenten heeft al meer dan tien jaar tinnitus, en 38% heeft twee tot 

tien jaar tinnitus. Interessant is de groep mensen (5.1%, 68 respondenten) die zegt dat zij voor de 

corona tijd begon geen tinnitus hadden. Kennelijk hebben zij het in de coronatijd gekregen. Het 

percentage mensen dat nog maar kort tinnitus heeft, namelijk maximaal twee jaar, bedraagt 8,7 %. 

De man/vrouw verschillen en tinnitusduur laten zien dat er met name in de categorie ‘tussen twee 

en tien jaar last van tinnitus’ naar verhouding meer vrouwen voorkomen. 

 
Ander gehoorprobleem 

30% van de respondenten heeft alleen tinnitus en 17% heeft ook hyperacusis. 47% is ook 

slechthorend. 12% van de mensen heeft tinnitus in combinatie met ménière, en 2,5% geeft aan dat 

hun tinnitus samenhangt met een brughoektumor. Tenslotte worden nog genoemd: 

Otosclerose,cholesteatoom, eenzijdige doofheid, autofonie, misofonie, en andersoortige medische 

aandoeningen zoals hoge bloeddruk, hartkloppingen, burn-out. 
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Er komt een algemeen beeld naar voren dat vrouwen jongen dan 65 jaar en mannen ouder dan 65 

jaar meerdere aandoeningen hebben.  

 

Tinnituslast in Coronatijd 

Een derde (32,6%) van de respondenten zegt dat hun tinnitus erger is geworden in coronatijd. Dit is 

een fors percentage en komt globaal overeen met de uitkomst van de toegenomen tinnituslast in het 

wereldwijd onderzoek van Beukers e.a., dat is namelijk 34% (2020). Bij ruim de helft is de tinnitus 

gelijk gebleven en bij bijna 3% is de tinnitus zelfs minder geworden. 48 mensen (3,6%) hebben 

tinnitus in coronatijd gekregen.  

 

Kijken we naar de man/vrouw verdeling van deze zwaardere tinnitus last, dan is bij meer vrouwen 

(59%) de tinnituslast erger geworden dan bij mannen (41%). Bij ruim de helft van de mensen (55.8%) 

waarbij de tinnitusklachten gelijk gebleven zijn in coronatijd en is er bijna geen verschil tussen 

mannen (51%) en vrouwen (49%). In de 2,7% die zegt dat hun tinnitus minder is geworden,zien we 

meer vrouwen (64 %) dan mannen (36 %) maar de aantallen zijn klein (totaal 36).  

 

Respondenten hebben vooral In de leeftijdscategorie van 56 tot 65 jaar aangegeven dat hun tinnitus 

erger is geworden. Meer jongere vrouwen in de leeftijd van 18-55 jaar (102) geven een verergering 

van hun tinnitus aan, in vergelijking met mannen in diezelfde leeftijdscategorie. De grootste groep 

respondenten waarvan de tinnitus gelijk gebleven is in coronatijd zit respectievelijk in de 

leeftijdscategorie 66 tot 75 jaar en 56 tot 65 jaar. 

 
Oorzaken meer Tinnituslast in Coronatijd 

De belangrijkste reden die genoemd wordt waarom de tinnituslast erger is geworden is, dat men 

door de beperkende maatregelen als gevolg van de pandemie minder afleiding heeft als de tinnitus 

te veel wordt( 38,6%). Als tweede oorzaak heeft 27% van de mensen laten weten dat men door social 

distancing en mondkapjes niet hoort wat er gezegd wordt. 15% ervaart een mentale overbelasting, 

anders dan vóór corona, door de combinatie werk en huishouden en 12% maakt zich veel zorgen om 

hun partner, kinderen, kleinkinderen, vrienden en buren dat ze corona krijgen en een gelijk 

percentage voelt zich erg eenzaam door de beperkende maatregelen. 

 
Oorzaken minder Tinnituslast in Coronatijd 

Ruim driekwart (75,8%) geeft als oorzaak waarom men minder last van tinnitus heeft, dat men meer 

rust door minder sociale verplichtingen en contacten heeft. Een kwart (25,8%) zegt minder stress te 

hebben door thuis te werken. “Ik heb meer rust door niet iedere dag in trein/bus te zitten of de weg 

op te moeten” en “ik ben opgelucht want ik kom eindelijk toe aan allerlei dingen die ik al lang wilde 

doen” werd door respectievelijk 22,7% en 16,7% van de respondenten genoemd. 

 
Mate van aspecten van Tinnituslast voor en tijdens de Coronacrisis 

De uitkomsten laten duidelijk zien dat alle aspecten van de zwaarte van de tinnituslast, die men 

aangeeft vóór de coronatijd begon, in de coronatijd zijn toegenomen. 

 

De helft van de respondenten was zich vóór de coronatijd van het oorsuizen bewust vanaf het 

moment dat men opstaat tot het in slaap vallen. In coronatijd is dit percentage flink toegenomen tot 

57,1%. Op plaats twee van de zwaarte van de tinnituslast zien we vóór corona dat de tinnitus de 
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concentratie heeft aangetast. In coronatijd is dit aspect naar de derde plaats verschoven en is de op 

één na belangrijkste last dat ‘het oorsuizen zo erg is dat het niet genegeerd kan worden’. Ook is het 

opvallend, dat ongeveer een kwart van de mensen, voor de coronatijd begon, zich sneller irriteerde 

in de omgang met huisgenoten als gevolg van het oorsuizen, maar dat dit aantal is opgelopen tot een 

derde tijdens de coronatijd. Ook zijn slapeloosheid en somberheid toegenomen en kan men zich 

moeilijker ontspannen. Tenslotte is het alarmerend dat het aantal mensen in coronatijd dat het leven 

niet meer de moeite waard vindt is gestegen van 6,5 naar 9,4 %. 

 
Tinnituslast, mate van hinder tijdens de Coronacrisis 

Alles bij elkaar laten de uitkomsten duidelijk zien dat het percentage mensen dat hun tinnitus 

vreselijk hinderlijk vindt verdubbeld is tijdens de coronatijd (van 12,6% naar 25%). Er is een flinke 

verschuiving waarneembaar in de beleving van de gradaties van hinderlijkheid die mensen ervaren: 

van helemaal niet hinderlijk, naar een beetje, redelijk en erg hinderlijk. Als we de twee laatste 

categorieën, erg en vreselijk hinderlijk, samenvoegen is er een verschuiving van 40,3 % naar 63,7%. 

Zorgverleners en Tinnitus 
78% van de respondenten heeft geen arts of hoorzorgverlener geraadpleegd in coronatijd. 1,4% 

testte positief en kreeg plotseling oorsuizen en heeft toen wel een arts of hoorzorgverlener 

geraadpleegd. 2,6% heeft een beeldbel consult gehad over toenemende tinnitusklachten. 42 mensen 

(3.3%) maakte mee dat de afspraken afgezegd werden doordat alle zorg zich in de ziekenhuizen 

richtte op coronapatiënten. 3,1% zegt dat de steun van een arts en hoorprofessional hen heeft 

geholpen om met hun tinnitus om te gaan.  

 

Aanknopingspunten voor huisartsen en professionals in de hoorzorg 

Vraag: Welk advies of welke suggesties heeft u voor de huisarts en professionals in de hoorzorg om 

in deze onzekere tijden een betere-, en effectievere Tinnituszorg te krijgen? 

Er zijn in totaal 696 antwoorden gegeven door de respondenten (55,4%). Er zijn respondenten die 

meerdere adviezen hebben gegeven over verschillende thema’s. Hieronder een ‘globale indeling op 

thematiek’ en een aantal citaten: 

 

 Informatievoorziening verbeteren: Goed bekend zijn met de eventuele gevolgen van het 

virus op tinnitus, geef informatie over lopende onderzoeken, Meer aandacht geven aan de 

psychische belasting van tinnitus in combinatie met corona  

 Organisatie: Proberen de afspraken door te laten gaan, Wacht lijst voor cognitieve 

gedragstherapie duurt een jaar, zorg blijven verlenen ondanks corona, beeldbellen mogelijk 

maken, gelijk doorsturen naar KNO arts,  

 Communicatie: Bied een luisterend oor, en vertel hoe nu verder , wat de mogelijkheden zijn 

om te leren omgaan met de Tinnitus, begrip tonen, vooral de klachten van de patiënt serieus 

nemen en niet bijvoorbeeld zeggen: wees blij dat je nog leeft (zoals dat bij mij het geval was. 

Ik hield het over na een ongeval), Tinnituszorg? Welke zorg ? Ze bevestigen dat je het hebt en 

dat er niets meer aan te doen is. Leer ermee leven. Probeer het te negeren. Ga naar een 

psycholoog. That’s it..., mensen niet onnodig bang maken, als dat niet nodig is. 
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De Commissie Tinnitus & Hyperacusis zou zich gezien de gevolgen van Covid-19 in de toekomst 

moeten richten op digitale communicatie over? 

Er is het meeste behoefte om uitkomsten van nieuw wetenschappelijk tinnitusonderzoek en                

-behandelingen (62,9%) te vernemen, gevolgd door tools voor zelfhulp en voorlichting en 

kennisoverdracht met respectievelijk 53,6% en 52,8%. Daarop volgen belangenbehartiging om meer 

met digitale middelen te communiceren tussen mensen met tinnitus en zorgverleners (36,6%) en 

digitaal lotgenotencontact (24,9%) en jaarlijks een grote virtuele conferentie organiseren in de Week 

van het Oorsuizen (19,3%) wordt ook als activiteit opgegeven. 

 

Aanknopingspunten voor de Commissie Tinnitus & Hyperacusis? 

De grootste groep respondenten dringt aan op participatie in nieuw onderzoek naar tinnitus, het 

liefst samen met specialisten. Er blijkt ook veel vraag te zijn naar nieuwe informatie, meer dan tien 

procent van de respondenten wil alles weten over recent onderzoek en publicaties. Een even grote 

groep ziet voor de commissie een rol om de algemene bewustwording over tinnitus te vergroten, 

deze mensen voelen zich onvoldoende begrepen door de (directe) omgeving. 

 
4.2 Mogelijkheden tot vervolgonderzoek 

Daar tinnitus tot dusver meestal een onoplosbaar probleem is, moet er blijvend onderzoek gedaan 

worden in de hoop in de toekomst (betere) behandelingen te krijgen. Naar aanleiding van dit 

onderzoek doen we drie suggesties voor vervolgonderzoek:  

 

 Percepties en ervaringen met de tinnitus zorg (patient journey) 

 Effectiviteit van tinnitus behandelingen 

 Wensen en advies over behandelingen en online zelf-hulp 
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