
tinnitus.

Learn from yesterday, live for

today, hope for tomorrow.

The important thing is not to

stop questioning.

-Albert Einstein-
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Om de kloof tussen de wetenschap en 

de klinische realiteit te dichten, werken 

binnen BRAI3N neurowetenschappers en 

clinici nauw samen, informeren ze elkaar 

en sturen ze elkaar bij.

Zo kunnen we nieuwe neuromodulatie 

behandelingen ontwikkelen, ze weten-

schappelijk onderzoeken en klinisch toe-

passen in een multidisciplinair kader.

Op die manier breiden we ook de kennis 

over de werking van de hersenen uit zo-

dat we mensen

met chronische aandoeningen beter kun-

nen helpen.

contact met ons
opnemen

Jemappesstraat 5
9000 Gent

0468 34 08 44
info@brai3n.com

www.brai3n.com
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  Wat is TINNITUS?

Tinnitus is het horen van een geluid zon-
der de aanwezigheid van een overeenko-
mende geluidsbron in de omgeving. Dit 
fenomeen komt bij 15% tot 20% van de 
bevolking voor.

Bij 20% van de mensen met tinnitus is 
deze aandoening onleefbaar waardoor 
hulp nodig is.

 ... eerst NKO,
 daarna komt de rest...

Wanneer tinnitus zich manifesteert is 
het noodzakelijk dat het gehoor grondig 
wordt onderzocht door een Neus-Keel-
Oor arts.
Op basis van de onderzoeksresultaten zal 
de NKO-arts behandelingen opstarten.
Behandelingen kunnen bestaan uit medi-
catie, hoorapparaten, TRT, ...

  Wanneer niets lijkt te helpen

Ook al wordt de tinnitus vaak in het oor 
waargenomen, meestal wordt het geluid 
gegenereerd door de hersenen.

 Is neuromodulatie
 een oplossing?

Helaas bestaat er nog geen enkele op-
lossing om de tinnitus volledig te laten 
verdwijnen. Door middel van het beïn-
vloeden van de hersenwerking bestaat 
de kans dat de tinnitus draaglijker wordt.

“De tinnitus is niet verdwenen, maar het 
is veel minder storend en is meer op de 
achtergrond aanwezig.”

Op basis van een sLORETA-qEEG zal 
een bepaalde neuromodulatie-techniek 
worden toegepast. De stimulaties zullen 
meerdere keren moeten worden uitge-
voerd om een effect te verkrijgen.

Neuromodulatie is niet gevaarlijk en heeft 
geen ernstige bijwerkingen. Het wordt 
toegepast bij fibromyalgie, pijn, depres-
sie, bewegingsstoornissen, geheugen- en 
concentratiestoornissen, ADHD, Burn-out 
syndroom,...

 Wetenschappelijk
 onderbouwd

BRAI3N is een multidisciplinaire en inter-
nationale samenwerking tussen artsen 
van verschillende disciplines, specialisten 
in de neuromodulatie, (neuro)psycholo-
gen, audiologen, kinesisten en neurowe-
tenschappers.

Al onze wetenschappelijke publicaties 
zijn terug te vinden via onze website:

www.brai3n.com
of via de website:
www.lab-clint.org.
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