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i n  e e n  n o t e n d o p

In een notendop: tinnitus
Wat is het? Tinnitus is het waarnemen van een piep, 
brom, fluit, suis of ander geluid in het hoofd, of in één of 
beide oren, zonder dat er een externe geluidsbron aanwezig 
is. Tinnitus wordt ook wel oorsuizen genoemd. Lange 
tijd is gedacht dat tinnitus ontstond in de haarcellen van 
het gehoororgaan. Inmiddels denken onderzoekers dat 
het geluid in de hersenen ontstaat. Gehoorschade kan 
een oorzaak zijn. Vaak wordt er ook geen aanwijsbare 
oorzaak gevonden. Tinnitus kan sterk variëren in gradaties 
van indringendheid en luidheid. Check onze cd met 
tinnitusgeluiden (verkrijgbaar via nvvs.nl/winkel) voor 
voorbeelden. Wellicht herkent u uw eigen piep, brom of suis 
en kunt u ’m aan anderen laten horen. 

Hoe te herkennen? U hoort een toon in uw oor.  
U heeft het al eens eerder gehoord, maar toen ging het 
weer weg. Dit keer houdt de toon aan en klinkt deze veel 
harder. Uitleggen aan een ander kunt u het niet, want de 
toon zit enkel en alleen in uw hoofd! Is bovenstaande bij u 
het geval, dan kunt u het beste zo snel mogelijk uw huisarts 
raadplegen. Die kan u doorverwijzen naar de kno-arts. 
De afdeling KNO in het ziekenhuis kan vervolgens een 
diagnose stellen op basis van lichamelijk onderzoek, een 
gehoortest en andere specialistische tests.

En dan? Na de diagnose en het advies van de kno-arts 
staan diverse instanties voor u klaar om u te begeleiden 
en te adviseren over hoe u het beste kunt omgaan met uw 
tinnitus. Dat zijn bijvoorbeeld het Tinnitusloket (0800 84 
66 48 87), GGMD (www.ggmd.nl), audiologische centra 
(www.fenac.nl), GGZ-instelling Pro Persona De Riethorst 
(www.propersona.nl/ riethorst) en natuurlijk de NVVS. Tot 
op heden bestaat er geen medische behandeling die voor de 
grote groep mensen met tinnitus effectief is. Bij specifieke 
oorzaken kan in uitzonderlijke situaties een medische 
behandeling leiden tot flinke vermindering van de tinnitus. 
Als er medisch niets te doen valt aan uw tinnitus, kunnen 
trainingen om te leren omgaan met tinnitus behulpzaam 
zijn, net als tinnitustherapie. Uit onderzoek blijkt dat een 
geïntegreerde aanpak van counseling en geluidsverrijking 
het beste zou werken. Psychologische hulp kan uitkomst
bieden, vooral als u er zelf niet (meer) uitkomt. 
Ontspanningstrainingen maken dikwijls onderdeel uit van 
de training. Lees meer op nvvs.nl/tinnitus. Check daar ook 
de veelgestelde vragen in de Vraagbaak.  

Wist u dat?
…	 naar	schatting	1	miljoen	mensen	in	Nederland	een	

vorm	van	oorsuizen	hebben?	Het	aantal	mensen	met	
tinnitus	neemt	de	laatste	jaren	toe.

…	 u	de	klachten	die	uit	tinnitus	voortkomen,	(deels)	zelf	
kunt	beïnvloeden?	Spanning	en	vermoeidheid	bijvoor-
beeld	kunnen	de	klachten	verergeren.	Ook	veel	aan-
dacht	geven	aan	de	tinnitusgeluiden	geeft	verergering.	

…	 tinnitus	een	bijwerking	kan	zijn	van	sommige	medicij-
nen?	Zie	nvvs.nl/medicijnwijzer	of	www.lareb.nl voor	
meer	informatie.

…	 tinnitus	sinds	2012	kan	worden	gemeld	als	beroeps-
ziekte?	Recent	is	hiervoor	een	beroepsziekteregistra-
tierichtlijn	gepubliceerd.	Zie	beroepsziekten.nl.	

Vragen? Advies nodig? NVVS helpt!
De	NVVS	biedt	voorlichting,	ondersteuning	en	advies	
en	kan	u	nieuwe	inzichten	geven	via	de	ervaringen	van	
anderen	die	tinnitus	hebben.	Kijk	bijvoorbeeld	eens	op	
ons	Tinnitus	&	Hyperacusis	forum	(nvvs.nl/forum)	en	op	
ervaringrijk.nl/nvvs.	NVVS	organiseert	ook	regelmatig	
informatiebijeenkomsten	over	tinnitus.	Zie	nvvs.nl/hoor-
agenda	voor	informatie	en	aanmelden.	Daarnaast	zet	de	
NVVS-Commissie	Tinnitus	en	Hyperacusis	zich	in	voor	
betere	zorg	voor	mensen	met	tinnitus.
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