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Wat kan een cochleair 
implantaat betekenen 
voor mensen met tinnitus?

In de universitaire ziekenhuizen van Maastricht 
(MUMC+) en Antwerpen (UZA) wordt onderzoek 
gedaan naar het onderdrukken van tinnitus met een 

cochleair implantaat (CI). Het onderzoek in Maastricht is 
nog in een experimentele fase en er zijn nog maar enkele 
proefpersonen bij wie de effecten van een CI op hun tinnitus 
nu wordt onderzocht, maar de eerste resultaten zijn veelbe-
lovend. In Antwerpen is er thans na 8 jaar studie een nieuwe 
indicatie voor cochleaire implantatie. De NVVS-Commissie 
Tinnitus & Hyperacusis volgt alle ontwikkelingen rondom 
tinnitus op de voet. De Commissie woonde onlangs een 
lezing bij van prof. Dr. Van de Heyning in Antwerpen. Ook 
organiseerde de NVVS in samenwerking met het onder-
zoeksteam van het MUMC+ een symposium in Maastricht, 
waar de voorlopige resultaten door het onderzoeksteam, 
onder leiding van prof.Dr. Stokroos, werden medegedeeld.

CI & tinnitus: hoe werkt het?
De onderzoeken in Antwerpen en Maastricht richten zich op 
het onderdrukken van oorsuizen met een cochleair implan-
taat. Daarbij wordt uitgegaan van de bevindingen dat tinnitus 
kan ontstaan doordat de hersenen geen geluid meer binnen-
krijgen van het dove of zwaar slechthorende oor en daarom 

maar zelf geluiden gaan produceren. Met behulp van een CI 
wordt het slakkenhuis gestimuleerd zodat het weer geluid 
naar de hersenkernen stuurt die het ontbrekende geluidssig-
naal compenseerden. Het onderzoek in Antwerpen richt zich 
zowel op het verbeteren van spraakverstaan als op het ver-
minderen van de tinnituslast. In Maastricht staat het verlagen 
van de tinnituslast centraal. Zie kaders voor meer specifieke 
informatie over de twee onderzoeken.

Factoren
Hugo de Grijp bezocht namens de NVVS-Commissie 
Tinnitus & Hyperacusis de lezing in Antwerpen en woonde 
ook het symposium in Maastricht bij. Hij vertelt dat hij 
beide bijeenkomsten met grote interesse heeft gevolgd. “De 
onderzoeken naar de dubbele handicaps oorsuizen (tin-
nitus) in combinatie met eenzijdige doofheid/SSD (single 
sided deafness) hebben, mede door mijn persoonlijke erva-
ring, mijn bijzondere belangstelling. De combinatie van het 
geen richting van geluiden kunnen waarnemen, veel hinder 
hebben van achtergrondgeluiden, het onvoldoende kunnen 
selecteren van geluiden, en een eigen forse tinnitus, veroor-
zaakt een behoorlijke beperking in het dagelijkse leven. Bij 
eenzijdig doven komen alle geluidssignalen bij elkaar bin-
nen, het scheiden tussen de signalen is niet mogelijk. Het 
meest dominante geluid bepaalt. Zeker als er een ongewens-
te geluidsbron is in de richting waaruit het geluid gehoord 
moet worden, bestaat er grote moeite met het volgen van 
een gesprek of presentatie. Een forse tinnitus veroorzaakt 
daarbij een extra negatieve factor.”
Hij vond het fijn om in Antwerpen te horen dat cochleaire 
implantatie bij SSD en tinnitus in België als officiële behan-
deling is aangemerkt (en er vergoedingsmogelijkheden van-
uit de zorgverzekering zijn). “Al moet daarbij wel gereali-
seerd worden dat een uiteindelijke remedie sterk afhankelijk 
blijft van een aantal andere bepalende factoren: bijvoorbeeld 
geen verdere medische beperkingen, een goed werkende 
gehoorzenuw, gemotiveerd voor een lang revalidatieproces, 
reële verwachting, sociaal maatschappelijke omstandighe-
den enzovoorts. Maar het is positief dat de wetenschap zich 

Wat is een cochleair implantaat?
Een CI is een elektronisch toestel dat aan zeer slecht-
horenden en doven de mogelijkheid biedt weer iets te 
horen. Een CI neemt het werk van de beschadigde delen 
van het binnenoor (slakkenhuis) over om geluidssignalen 
aan de hersenen te leveren. Een CI bestaat uit twee delen: 
een extern deel, de spraakprocessor en het interne deel, 
het implantaat. Deze worden operatief geplaatst, waarbij 
de elektroden in het slakkenhuis wordt ingebracht. Niet 
iedereen met een (zwaar) gehoorverlies komt overigens in 
aanmerking voor een CI  
(zie http://www.opciweb.nl/over-ci/voor-wie/).
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zo bezighoudt met het vinden van een 
oplossing voor mensen met tinnitus.”  
Het symposium in Maastricht gaf 
eveneens een positief beeld door de 
mooie resultaten van de eerste drie 
personen met een implantaat. Alle 
tien de proefpersonen zijn geïmplan-
teerd maar door het lange behan-
deltraject zijn de conclusies nog 
heel voorzichtig maar veelbelovend. 
Hugo de Grijp blijft persoonlijk heel 
nieuwsgierig naar de resultaten die 
de komende tijd zeer waarschijn-
lijk het nieuws zullen halen. Tevens 
was in Maastricht te horen dat het 
aldaar geïntroduceerde ‘Tinnitus 
Zorgtraject’, een multidisciplinaire 
samenwerking tussen kno-arts, audi-
oloog, psycholoog, maatschappelijk 
werkende en psychiater, als zeer posi-
tief wordt ervaren. 

In HOREN Magazine en op www.nvvs.nl 
houden we u op de hoogte van de voort-
gang van de betreffende onderzoeken.

Onderzoek Universitair Ziekenhuis Antwerpen
Het onderzoek: Een onderzoeksteam 
van het UZA, onder leiding van prof. 
dr. Van de Heyning, heeft bewijs 
geleverd voor de positieve impact van 
cochleaire implantatie bij de behan-
deling van Single Sided Deafness 
(eenzijdige doofheid) door middel 
van spraakperceptie en tinnitusonder-
drukking. Het UZA-onderzoeksteam 
richtte zich op de invloed van tinnitus 
op het spraakverstaan in lawaaiige 
omgevingen. Vijftien mensen met tin-
nitus en eenzijdige doofheid namen 
deel aan de studie. De wetenschap-
pers maten het spraakverstaan in 

rumoer met zowel een hoge als een 
lage tinnituslast. Dat verschil in tinni-
tuslast kon gestuurd worden door de 
in- en uitschakeling van het CI dat in 
het dove oor werd gebruikt. 

De resultaten: De studie toont aan dat 
spraakverstaan in rumoer significant 
slechter wordt als de tinnituslast toe-
neemt. Het onderzoek toonde aan dat 
er met een CI duidelijk sprake was van 
verbetering in spraakverstaanbaarheid 
en in tinnitus (tinnituslast van 8,45 
naar 2,17 - van ernstig naar licht). Het 
onderzoeksteam liet daarmee niet 

alleen zien dat cochleaire implantatie 
de tinnitus vermindert, maar ook dat 
het een positieve invloed heeft op de 
hoorcapaciteiten van het oor zonder 
tinnitus.

Hoe nu verder? De onderzoekers blij-
ven bezig met deze ontwikkeling. Met 
Belgische zorgverzekeraars zijn al 
afspraken gemaakt over vergoeding. 
Het is nog niet te zeggen wat het ver-
dere verloop is en wanneer mensen ook 
daadwerkelijk van deze behandelme-
thode gebruik kunnen gaan maken. 
Houd ook www.uza.be in de gaten.

Op het symposium in Maastricht werd duidelijk op welke gebieden het MUMC zich allemaal 
bezighoudt met tinnitus. KNO-arts prof. Dr. Robert Stokroos (rechts) gaf een inleiding over 
het tinnitus implantaat en de zoektocht naar de ‘stiltecode’. Otoloog drs. Joost van Tongeren 
(tweede van links) en hoofd AC UMC dr. Lucien Anteunis (tweede van rechts) vertelden over de 
gespecialiseerde tinnituszorg die in het MUMC wordt aangeboden. Drs. Jasper Smit (links) en 
drs. Remo Arts (midden) zijn beiden PhD-student in het MUMC. Zij vertelden over het onder-
zoek naar de effecten van Deep Brain Stimulation en het tinnitus implantaat. 

lees verder op pagina 23
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Onderzoek Maastricht Universitair Medisch Centrum 
Het onderzoek: Het UMC in 
Maastricht doet onderzoek naar 
het onderdrukken van tinnitus met 
intracochleaire elektrische stimulatie 
bij mensen die aan één oor zwaar 
slechthorend (80 dB of meer gehoor-
verlies) of doof zijn terwijl het andere 
oor (zonder tinnitus), met of zon-
der hoortoestel, goed functioneert. 
Dit onderzoek gaat na of tinnitus 
onderdrukt kan worden (en blijven) 
met elektrische stimulatie. Het team 
van het Maastricht UMC+ wil met 
behulp van een cochleair implantaat 
(in dit verband tinnitus implantaat 
genoemd) opnieuw geluid naar die 
hersenkernen sturen die het ontbre-
kende geluidssignaal in het dove oor 
(over)compenseren. Voor de patiënt 
zou dat kunnen leiden tot sterke 
vermindering van het oorsuizen. 
Momenteel wordt een proef gedaan 
bij tien patiënten die aan één kant 
doof zijn en aan die zijde last hebben 
van tinnitus.

De resultaten: Het is nog te vroeg 
om conclusies over de effecten van 
het Tinnitus Implantaat te trekken. 
Het onderzoek is namelijk nog in 
volle gang en de eerste resultaten 
worden verkregen. Op het symposium 
in Maastricht werden de resultaten 
bij de eerste drie proefpersonen 
besproken. Die geven een voorzichtig 
veelbelovend beeld. De tinnitus kan 

(langdurig) worden onderdrukt met 
een tinnitus implantaat / CI en het 
spraakverstaan leverde geen nega-
tieve effecten op. Er is echter nog een 
lang onderzoekstraject nodig voor-
dat de zogenoemde ‘stiltecode’ echt 
gevonden is. 

Hoe nu verder? Dit onderzoek heeft 
als doel het beoordelen of elektri-
sche stimulatie van de gehoorzenuw 
een mogelijke behandeling is tegen 
oorsuizen. Om deze vraag te beant-
woorden wordt gebruikgemaakt van 
cochleaire implantaten die al enkele 

tientallen jaren op de markt zijn 
ter verbetering van spraakverstaan 
(beschikbaar gesteld door fabrikant 
MED-EL). Het Tinnitus Implantaat 
zou een variant hierop kunnen zijn 
ter onderdrukking van oorsuizen.  
“Of dit implantaat in de toekomst 
daadwerkelijk op de markt komt, 
is onder andere afhankelijk van de 
resultaten van dit onderzoek. Wij ver-
wachten eind 2014 een uitspraak te 
kunnen doen over de effectiviteit van 
het tinnitus implantaat”, geeft onder-
zoeker drs. Remo Arts aan. Houd ook 
www.mumc.nl in de gaten.

De zoektocht naar de ‘stiltecode’; bij welke stimulans vermindert de tinnitus het meest? 
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Twee unieke audioprocessors,
 één speciaal aanbod!medel.com

Komt u dit voorjaar* in aanmerking voor een cochleair 
implantaat? Dan hebben we goed nieuws! MED-EL biedt 
u de keuze uit 2 verschillende processors - de RONDO 
single-unit processor en de OPUS 2 AHO-processor.
Vraag uw CI-team naar de voorwaarden.

*Deze actie is geldig tot 30 juni 2014
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