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t i n n i t u s

Het einde van oorsuizen?
Als we sommige krantenartikelen, websites en tv-programma’s moeten geloven, is het einde van oorsui-

zen (tinnitus) nabij. De implantatie van het eerste zogeheten Tinnitus Implantaat (een variant op het coch-

leair implantaat) in Maastricht krijgt volop aandacht en ook de ontwikkeling van een neurostimulator in 

Delft staat in de schijnwerpers. Wat houden al die nieuwe technieken in? Werken ze inderdaad tegen tin-

nitus? En misschien nog wel belangrijker: komt al dat moois nu snel en op grote schaal beschikbaar voor 

mensen met tinnitus?   

Er wordt momenteel veel onderzoek gedaan naar elektrische stimulatie om het oorsuizen te 
verminderen. Elektrische stimulatie kan plaatsvinden in de hersenen of in het slakkenhuis 
(cochlea). Wat houden deze methodes in en wat zijn de verschillen?

Neurostimulatie of neuromodulatie 
Neurostimulatie is door middel van elektriciteit en/of stof-
fen (medicijnen) de werking van het zenuwstelsel beïnvloe-
den. Hierdoor kan de werking van het zenuwstelsel veran-
derd worden en dat kan een therapeutisch effect als gevolg 
hebben. De termen neurostimulatie en neuromodulatie wor-
den vaak door elkaar gebruikt, in beide gevallen is er sprake 
van beïnvloeding van het zenuwstelsel. 
Bij neurostimulatie is er meestal een direct verband tussen 
de elektrische prikkel en de reactie hierop van, bijvoorbeeld, 
een spier.
Bij neuromodulatie kan er niet altijd een direct verband 
gelegd worden met de (elektrische) prikkel en de gevolgen 
hiervan, de werking hiervan kan pas duidelijk worden door-
dat de (klachten) symptomen verminderen.

Neurostimulatie en neuromodulatie worden in veel 
Nederlandse ziekenhuizen toegepast bij onder andere ver-
lammingen, spasticiteit, incontinentie, chronische pijn, 
functionele uitval hersenzenuwen en epilepsie. Volgens 
enkele onderzoeken heeft neurostimulatie ook effect bij 
tinnitus. Binnen het Maastricht UMC+ loopt momenteel 
een onderzoek naar de effecten van diepe hersenstimulatie 
(Deep Brain Stimulation) in de hersenstam op tinnitus. De 
hersenstam is de verbinding tussen de gehoorzenuw en de 
gehoorspecifieke gebieden in de cortex. 
In verschillende klinieken, onder andere in België, wordt 
corticale implantatie als nieuwe behandeling uitgevoerd. 

Hierbij wordt onder de schedel een elektrode geïmplanteerd. 
Deze geeft elektrische schokjes aan het overactieve deel van 
de hersenen dat een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van 
tinnitus. De bedoeling is dat hierdoor de hyperactiviteit in de 
hersenen wordt onderdrukt, zodat de tinnitus kan verminde-
ren of verdwijnen. Deze vorm van behandeling is voorlopig 
alleen geschikt voor mensen met ernstige tinnitus die niet 
op een andere manier behandeld kunnen worden, maar lijkt 
vooral effectief als de tinnitus nog niet lang bestaat. 
Op de TU Delft wordt in samenwerking met neurochirurg 
prof. Dr. Dirk de Ridder (onlangs vertrokken naar Nieuw-
Zeeland, daarvoor verbonden aan Braininnovaties en het 
Universitair Ziekenhuis Antwerpen) gewerkt aan een neuro-
stimulator die het oorsuizen effectief moet bestrijden. 

Tinnitus Implantaat
Het MUMC+ onderzoekt of het cochleair implantaat (CI) 
kan helpen bij het verminderen van de tinnitus. Een CI is 
een elektronisch hoorapparaat dat normaal alleen wordt 
toegepast bij zeer ernstig gehoorverlies of doofheid. Volgens 
de onderzoekers hebben eerdere studies aangetoond dat een 
CI bij bepaalde groepen patiënten kán leiden tot een onder-
drukking van tinnitus. Mogelijk kan een andere manier 
van CI-gebruik de tinnitus verder onderdrukken, hopen de 
Maastrichtse onderzoekers.
 
Zenuwen en schakelkernen in de hersenen kunnen ontre-
geld raken door gebrek aan geluidssignaal, waardoor de 
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hersenkernen een soort 'overspannen gedrag' gaan vertonen 
en dit gemis gaan compenseren. Het Maastrichtse team, 
onder leiding van kno-arts prof. dr. Robert Stokroos, audio-
loog dr. Erwin George en bio-elektronicus / nanotechno-
loog drs. Remo Arts, wil nu nagaan of tinnitus kan worden 
onderdrukt met eenvoudige elektrische stimulatie van het 
binnenoor. Hiervoor dient de proefpersoon een operatie te 
ondergaan waarbij een CI aangebracht. 
Met behulp van dit implantaat, in dit verband ook wel 
Tinnitus Implantaat (TI) genoemd, wordt opnieuw geluid 
naar die hersenkernen gestuurd die het ontbrekende geluids-
signaal gingen compenseren. De onderzoekers in Maastricht 
geven aan “per patiënt op zoek te gaan naar de ideale situatie 
waarbij we de elektrische stimulatie zodanig willen gaan aan-
bieden dat de patiënt het niet meer waarneemt."

Verschillen neurostimulator  
en Tinnitus Implantaat
Bij beide bovengenoemde methodes is een operatie nodig 
waarbij een apparaatje (de neurostimulator dan wel het 
implantaat) in het hoofd wordt geplaatst. Bij de neurostimu-
lator staan de elektroden echter in directe verbinding met de 
hersenen, terwijl de elektrodes in een Tinnitus Implantaat 
(TI) verbonden zijn met het slakkenhuis (cochlea). 
Bovendien heeft een TI ook een uitwendig gedeelte (spraak-
processor) en de neurostimulator niet. Dit komt omdat het 
TI ook bedoeld is om geluid op te vangen en naar het slak-
kenhuis te leiden. De neurostimulator heeft geen werking 
met betrekking tot gehoorverlies.

Het opdoen van nog meer medische kennis over de netwerken en hersengedeeltes die betrokken zijn bij oorsuizen is van belang voor verdere 

ontwikkelingen rondom neurostimulatie bij tinnitus.
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Hoewel er dus hard aan wordt gewerkt, is ‘genezing’ of ‘reparatie’ van tinnitus op de korte termijn 
nog niet aan de orde.  Daarom is belangenbehartiging op het gebied van tinnitus nog hard nodig. 
De werkgroep belangenbehartiging van de Commissie Tinnitus & Hyperacusis van de NVVS is dan 
ook volop actief, onder andere met het helpen stroomlijnen van de hulpverlening. 

Fred Verbeek van de werkgroep 
belangenbehartiging van de 
NVVS-Commissie Tinnitus & 

Hyperacusis kreeg zo’n twintig jaar 
geleden last van tinnitus. Hoewel er 
inmiddels wel het een en ander verbe-
terd is op het gebied van verwijzingen 
en het stellen van de diagnose tinnitus 
en/of hyperacusis, is er nog steeds een 
grote slag te slaan, meent Fred. “Nog 
altijd weten sommige patiënten na de 
diagnose niet waar ze terechtkunnen 
en waarvoor. Er zijn veel verschillende 
organisaties en verenigingen die zich 
met hulpverlening rondom tinnitus 

en hyperacusis bezighouden. Denk 
aan Audiologische Centra, GGMD, 
ziekenhuizen etc. En dan nog diverse 
‘particuliere’ aanbieders van behan-
delmethodes of trainingen. Dat is ver-
warrend voor de patiënt.”

Route
En daar ligt een belangrijke taak voor 
de werkgroep belangenbehartiging 
van de NVVS-Commissie Tinnitus en 
Hyperacusis. “Wij zetten ons ervoor in 
om de positie van degenen met tinni-
tus en/of hyperacusis te versterken en 
de hulpmogelijkheden te stroomlijnen. 

We willen een soort vaste route ont-
wikkelen en op basis daarvan bekijken 
op welke plekken in die route er nog 
‘gaten’ zitten in het hulpaanbod.”
Die route begint wat Fred betreft bij 
de huisarts. Deze moet goed geïnfor-
meerd zijn over wat de aandoening is 
en welke opties er zijn die kunnen hel-
pen ermee om te gaan. “De huisarts is 
de entreepoort van de hulpverlening; 
van daaruit kunnen verdere opties 
worden uitgezet.” Na een onderzoek 
door de kno-arts om medische oor-
zaken uit te sluiten, moet de huisarts 
de regie houden, de resultaten terug-

Hoe staat het er nu voor en wat is er in de nabije toekomst van deze ontwikkelingen  
te verwachten? 

Op dit moment worden de onderzoeksgegevens van 
de behandelingen waarbij corticale implantatie 
wordt toegepast nader geanalyseerd. Meer informa-

tie hierover is te vinden op www.oorsuizen.be en www.umcg.
nl. Onderzoek wordt momenteel gedaan naar de mogelijk-
heid van beïnvloeding van bepaalde hersendelen met toedie-
ning van prikkels op afstand, dus buiten de schedel.

Momenteel worden in Maastricht de effecten van diepe her-
senstimulatie in de hersenstam op tinnitus onderzocht bij 
ratten, maar bij veelbelovende resultaten zal dit onderzoek 
zich later kunnen uitbreiden naar proefpersonen. 

Eind 2011 was er in Delft een eerste protoype van een neuro-
stimulator gemaakt. Het moment dat de eerste ‘mini-neuro-
stimulatoren’ bij tinnituspatiënten onder de hersenpannen 
kunnen worden geplaatst, is nog lang niet daar, vertelde 
De Ridder begin 2012 in HOREN. “Dat duurt nog tientallen 
jaren. Behalve een miniaturisering van het apparaat, moeten 
we nog meer medische kennis opdoen over de netwerken en 

hersengedeeltes betrokken bij oorsuizen. Weten we hoe we 
het beste bepaalde hersengebieden onder controle kunnen 
houden, dan kunnen we de stroomstimulatie in de hersenen 
gerichter toepassen.” Is de neurostimulator eenmaal klaar, 
dan moeten ook de werking en het maatschappelijk belang 
nog wetenschappelijk worden bewezen. “Proeven met die-
ren en proefpersonen gaan altijd hieraan vooraf ”, vertelde 
De Ridder.

Het Tinnitus Implantaat is inmiddels geïmplanteerd bij de 
eerste drie patiënten die aan één kant doof zijn en aan dat 
oor ook last hebben van oorsuizen. Het is de bedoeling dat 
dit TI zodanig wordt afgesteld dat er een ‘stiltecode’ wordt 
gevonden waardoor de patiënt geen last meer ervaart van 
het oorsuizen. Implantaties bij meerdere patiënten is de 
volgende stap. In totaal zullen tien patiënten geïmplanteerd 
worden. De onderzoekers hopen binnen twee jaar goed 
resultaat te hebben. Pas als alle testresultaten binnen zijn en 
verwerkt zijn, kan worden gekeken naar mogelijke beschik-
baarheid voor en toepassing bij een groter publiek. 

t i n n i t u s
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horen en dan eventueel de volgende 
stap uitzetten naar hulp bij het leren 
omgaan met de tinnitus en/of hyper-
acusis. De huisarts kan het beste 
constateren of de patiënt dit nodig 
heeft en de vinger aan de pols houden. 
De werkgroep wil de verschillende 
partijen die zich met de zorg voor 
mensen met tinnitus en hyperacusis 
bezighouden om de tafel krijgen en 
afspraken maken hoe deze route er uit 
moet zien. 

Aanbod
De NVVS moet volgens Fred Verbeek 
een rol spelen in het inventariseren 
van het aanbod op het gebied van 
hulpverlening en de kwaliteit daar-
van, bijvoorbeeld door te kijken bij 
welke methodes wetenschappelijk 
onderzoek is gedaan naar de effecten. 
“Het is ook onze taak om de moge-
lijkheden van vergoeding van zorg op 
het gebied van tinnitus en hyperacu-
sis in kaart te brengen.” Daarnaast 
houdt de werkgroep zich bezig met 
onder andere voorlichting geven aan 
werkgevers over tinnitus en hypera-
cusis en de belangen van militairen 
en oorlogsveteranen, die in hun werk 
veelvuldig blootgesteld worden of zijn 

aan lawaai. Op deze gebieden is al wel 
het nodige bereikt, bijvoorbeeld het 
realiseren van een folder in samenwer-
king met de kno-vereniging en diverse 
publicaties in militaire vakbladen. 

Fred: “Maar daarmee zijn we er nog 
niet. Dit soort zaken zijn niet met één 
telefoontje geregeld. Het is veel pro-
beren, achter afspraken aanzitten en 

contacten heel actief warm houden. 
Belangenbehartiging is een lange 
termijntraject waar veel partijen bij 
betrokken zijn. Het duurt een tijd om 
alles en iedereen op elkaar af te stem-
men en werkgevers, experts en hulp-
verleners het belang in te laten zien 
van hun bijdrage hieraan. Maar als we 
dat voor elkaar zouden krijgen…dan 
heb je ook wat!”

Fred Verbeek: “Belangenbehartiging is een lange termijntraject waar veel partijen bij betrokken zijn.”

Draagt u uw steentje bij? 
De werkgroep belangbehartiging kan dit werk niet alleen 
en is daarom op zoek naar vrijwilligers die de werkgroep 
willen versterken. Heeft u affiniteit met tinnitus en 
hyperacusis? Bent u goed in netwerken? Bent u bereid 
zich voor lange tijd actief in te zetten? Kijk dan voor het 
complete functieprofiel op www.nvvs/vacaturebank en 
neem contact op met vrijwilligersondersteuner  
Jeanette Noordhof (j.noordhof@nvvs.nl).

Is de neurostimulator eenmaal 

klaar, dan moeten ook de werking 

en het maatschappelijk belang nog 

wetenschappelijk worden bewezen.


