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“Het gaat wel weer over,” zei de huisarts. “Daar moet je maar mee leren 
leven,” zei de kno-arts. “Je moet vooral leuke dingen doen,” zei de psycholo-
ge van het audiologisch centrum. “Je kunt gerust slaappillen nemen,” zei de 
mevrouw van het Tinnitus-internetloket. Kortom, gewoon niet aanstellen en 
niet op dat ‘oorruisje’ letten. Dat was de boodschap die Loes Schenk-
Sandbergen (69) kreeg van specialisten en haar omgeving toen ze in 2005 
werd geconfronteerd met een doordringend en gekmakend suizen in haar 
hoofd. Het oorsuizen, waarvan de medische term tinnitus is, gaat 24 uur per 
dag door. Dus zo eenvoudig is het niet om het ruisje te negeren, zegt Schenk-
Sandbergen. “Oorsuizen heeft mijn leven veranderd omdat je de hele dag 
bezig bent er maar niet mee bezig te zijn.” Het oorsuizen zorgt ervoor dat ze 
altijd moe en rusteloos is, vol verlangen naar stilte en rust. “Het maakt je 
machteloos, je hebt totaal geen controle over de herrie, en dat werkt door  
in andere zaken. Ik wen er absoluut niet aan.”

Het drijft zes tot twintig procent van 
de Nederlanders tot wanhoop: oorsuizen. 
Wat is dat eigenlijk? Hoe is het om met 
dat constante geluid in je hoofd te leven? 
En is er iets aan te doen?

     ‘Oorsuizen 
heeft mijn leven  
           veranderd 
   omdat ik dE HElE dag 
probEEr Er NíEt mEE
                 bEzig tE zijN’

  Snakken  naarstilte
Wat is eigenlijk oorsuizen? Mensen die aan tinnitus 
 lijden horen een geluid dat er niet is. Het is een beteke-
nisloos geluid zoals fluiten, brommen, piepen of 
 suizen. De aandoening uit zich op verschillende 
 manieren. Het kan uit een of meerdere geluiden 
 bestaan, en in een of beide oren worden gehoord of 
 ergens in het hoofd. Het geluid zelf kan hoog of laag 
van toon zijn en hard of zacht, en kan continu of 
 wisselend aanwezig zijn.
Hoe vaak komt het voor? Oorsuizen komt voor bij zes 
tot twintig procent van de Nederlanders. Het meren-
deel van deze mensen ervaart dit niet als een groot 
probleem en bezoekt daarom geen dokter. Bij vijf 
 procent is het oorsuizen zo hinderlijk dat het van 
 invloed is op de kwaliteit van leven. Het merendeel van 
de mensen ervaart vooral last als de tinnitus net is 
 ontstaan. Vaak treedt in het eerste jaar een zekere mate 
van gewenning op, waarna de klachten als veel minder 
hinderlijk worden ervaren.
Wie heeft er last van? De grootste groep patiënten is 
tussen de veertig en zeventig jaar, de levensfase waarin 
gehoorverlies kan optreden. Maar de laatste jaren 
 lijden steeds meer jonge mensen aan gehoorverlies en 
dus ook aan tinnitus. Dit komt vooral door de toename 

van ‘lawaaischade’, die wordt veroorzaakt 
door geluidsoverlast afkomstig van mp3-
spelers op volume tien, concerten, disco-
theken en cafés. 
Wat veroorzaakt oorsuizen? Hoewel er 
 vorderingen worden gemaakt op weten-
schappelijk gebied, is de precieze oorzaak 
nog onbekend. Algemeen wordt aangeno-
men dat tinnitus ontstaat door gehoor-
verlies. Wanneer geluid het oor ingaat, 
wordt de geluidstrilling omgezet in zenuw-
activiteit die uiteindelijk terechtkomt in de 
 gehoorgebieden van de hersens. Is deze 
hele reis in goede orde afgelegd, dan neem 
je geluid waar. Is er sprake van gehoor-
verlies, dan bereiken minder prikkelingen 
uit het oor de hersens. De hersens hebben 
de  neiging om die ontbrekende prikke-
lingen zelf aan te vullen: een geluid dat niet 
past bij het geluid van buiten, maar dat je 
wel hoort. Oorsuizen is dus eigenlijk een 
 compensatiegeluid: het vult het ‘gat’ van 
geluid dat je door gehoorachteruitgang niet 
meer hoort. 
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Bronnen: drs. C. Hoekstra (AIOS KNO UMC Utrecht en promovenda op tinnitusonderzoek), prof. dr. Pim 
van Dijk (klinisch fysicus-audioloog en hoogleraar audiologie in het UMCG) en dr. Rosemarie Arnold 
(psycholoog en consulent voor het tinnitusspreekuur in het UMCG). te
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Ingrid Nijskens (57) heeft al ruim 26 jaar last van tinnitus, waarvan de laatste 
vijftien jaar echt hinderlijk. Haar ‘suis’ laat zich het beste omschrijven als een 
zwart-wittelevisie die op sneeuwen springt met het volume van een motor op 
maximum geluidsniveau. De eerste jaren nam het volume nog weleens 
 tijdelijk af. Tegenwoordig niet meer. “Leven met oorsuizen is vermoeiend en 
 hindert mij in mijn sociale en dagelijks leven, vooral bij het slapen. 
Terugkijkend denk ik dat ik er in de afgelopen jaren ook nogal eens depressief 
of somber door ben geweest. Inmiddels heb ik het oorsuizen een plek gegeven 
in mijn levensstijl. Dat was een vreselijk moeizaam proces. Zo ben ik, ooit een 
work aholic, uit het arbeidsproces geraakt door de kwaal. Het helpt als ik niet 
te veel onderneem op een dag, op tijd mijn rust neem, veel wandel en fiets. 
Ook heb ik veel aan lotgenotencontact. De essentie is denk ik dat ik zo veel 
mogelijk geniet van de dingen die ik wel kan. Bij alles wat ik door de tinnitus 
mis,  probeer ik niet te veel stil te staan.” 

     ‘Leven met 
oorsuizen is 
           vermoeiend.
    ik bEN Er dE afgElopEN
jarEN Nogal EENs 
    dEprEssiEf vaN gEWEEst’

Welke behandelingen zijn er mogelijk? In medische zin 
zijn de behandelmethoden beperkt. Na de diagnose 
oorsuizen is de eerste belangrijkste stap geruststelling. 
Veel patiënten zijn bang dat zij een ernstige ziekte 
onder de leden hebben. Uitsluiting van medische 
 oorzaken voor de tinnitus en een goede uitleg over de 
(beperkte) behandelingsmethoden zijn daarom essen-
tieel. Zo zijn er diverse begeleidingstrajecten via 
 audiologische centra of specifieke cognitieve gedrags-
therapie. Verder kan een patiënt zijn heil zoeken in TRT 
(Tinnitus Retraining Therapy). De therapie bestaat uit 
twee delen: counseling en geluidtherapie. Van de 51 
oorsuispatiënten die volgens deze aanpak werden be-
handeld gaf 68 procent aan dat hun symptomen, zoals 
slaapproblemen, concentratieproblemen en problemen 
met ontspannen, waren verminderd. Sommige patiën-
ten hebben ook veel baat bij een hoortoestel of 
 maskeertoestel. Daarnaast kunnen kortdurende 
 behandelingen met psychiatrische medicatie (slaap-
middelen of antidepressiva) zinvol zijn.

Zijn er huis-, tuin- en keukenoplossingen 
die verlichting bieden? Veel mensen zeggen 
dat stress en drukte het oorsuizen vererge-
ren. Datzelfde geldt voor harde omgevings-
geluiden. Het is slim om hiermee rekening 
te houden, maar voorkom dat je vanwege 
tinnitus aan huis blijft gekluisterd. 
Aangeraden wordt om juist activiteiten te 
ondernemen, want deze leiden af en zorgen 
voor de broodnodige ontspanning. 
Achtergrondgeluid maskeert de tinnitus 
soms erg goed en kan helpen bij slaap-
problemen. Probeer je verder niet te veel 
zorgen te maken over het suizen, want 
daarmee beland je in een vicieuze cirkel.  
Al is het niet gemakkelijk, er zijn mensen 
die goed met oorsuizen kunnen leven.

Peter van der Ende (47) hoorde in 1992 voor het eerst geluid dat er 
niet hoorde te zijn. Toen dat geluid langzaam harder werd, ging hij 
twee jaar later voor het eerst naar een kno-arts. Deze deelde hem, 
na een paar kleine onderzoeken, mee dat er niets aan te doen was. 
Van der Ende moest er maar mee leren leven. “Weinig assertief als  
ik was heb ik dat - zo goed als mogelijk - gedaan. In de zomer van 
2003 werd ik, na een drukke periode, geconfronteerd met een 
explosieve toename van het oorsuizen tot een allesoverstemmende 
herrie in mijn hoofd. Mijn leven - en dat van mijn gezin - stond 
totaal op zijn kop. Doordat mijn gehoor in die tijd erg achteruitging, 
werd de beleving van tinnitus nog erger.” Het was niet alleen voor 
hem, maar ook voor zijn vrouw en kinderen een zware periode,  
waar Van der Ende niet graag aan terugdenkt. Tot hij in cognitieve 
gedragstherapie ging bij een GGZ-instelling. De therapie was speciaal 
afgestemd op mensen met oorsuizen. “Het heeft mijn leven in 
 positieve zin enorm veranderd. Ik kan nu veel beter met mijn 
 angsten omgaan en mijn leven wordt niet meer beïnvloed door 
 allerlei negatieve gedachten rondom tinnitus.”

     ‘Ik kan nu veel 
beter met mijn 
  angsten omgaan.
     mijN lEvEN Wordt NiEt 
mEEr bEÏNvloEd door 
       NEgatiEvE gEdacHtEN’

Aanstellerij? Veel mensen die met oorsuizen kampen, 
geven aan dat ze stuiten op onbegrip vanuit hun om-
geving. Artsen zeggen dat ze er maar mee moeten leren 
leven en leken vragen zich af waar ze zich druk om 
maken. Het is voor veel mensen moeilijk voorstelbaar 
wat het betekent om de hele dag een geluid in je hoofd 
te horen en wat de gevolgen hiervan zijn. Omdat aan 
de buitenkant niets te zien is, vergt het veel assertivi-
teit van patiënten om steeds maar te blijven aangeven 
waar ze last van hebben - dat ze bijvoorbeeld slechter 
horen - zodat de omgeving daar rekening mee kan 
houden. Daarom is erkenning voor patiënten heel 
 belangrijk. Het speciale tinnitusspreekuur in diverse 
ziekenhuizen speelt hierin een belangrijke rol. Op 
www.tinnitus.nl en www.nvvs.nl staat meer informatie. 

Wat zijn de consequenties? Een à twee 
 procent van de tinnituspatiënten heeft 
psychische klachten. Vaak door depressivi-
teit of angst. Andere nare bijverschijnselen 
zijn slaapproblemen, vermoeidheid, 
 concentratie- en gehoorproblemen en 
 gevoelens van boosheid. Deze klachten 
kunnen leiden tot beperkingen in sociale 
activiteiten of zorgen ervoor dat patiënten 
hun normale bezigheden, thuis of op het 
werk, minder goed kunnen uitvoeren. 
Waarom is er ineens zo veel aandacht voor 
oorsuizen? Vroeger hoorde je er nooit iets 
over. Maar dat er meer aandacht is voor het 
 probleem is waarschijnlijk te verklaren 
doordat gehoorverlies toeneemt met de 
leeftijd en het aantal ouderen in onze 
 samenleving groter wordt.
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