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Leren omgaan met tinnitus 
Dit kan helpen:

Informeer u,

vertel het aan uw omgeving,

deel  uw ervar ingen met lotgenoten,

zoek hulp als u er zelf niet uitkomt.

Tinnitusloket:  0800-TINNITUS 
(84664887)

Wat is tinnitus?
We spreken van tinnitus (oorsuizen) als iemand
geluiden hoort die niet van buiten komen en voor
anderen niet zijn waar te nemen. Zo’n geluid kan in 
alle mogelijke vormen voorkomen: ruisen, piepen,
fluiten, suizen, muzikale geluiden, hoog of laag,
continu of afwisselend, hard of zacht.
Tinnitus komt bij ongeveer een miljoen Nederlanders 
voor. Tien procent daarvan heeft er echt last van. En bij 
zo’n 25.000 Nederlanders is de tinnitus zo erg dat dit 
psychosociale problemen veroorzaakt.

Behandelmogelijkheden 

Soms is de oorzaak van tinnitus, zoals een aandoening 
van de gehoorzenuw, een medisch probleem. Daarom is 
het belangrijk dat u door een KNO-arts onderzoek laat 
doen naar de oorzaak van uw klachten en de mogelijke 
behandeling. 

Uitleg en informatie
Voor de meeste vormen van tinnitus bestaat geen medi-
sche behandeling om de klachten te laten verdwijnen. Als 
een behandeling niet mogelijk is, kan uitleg en informatie 
u wellicht geruststellen en u op die manier helpen.

Tinnitusrevalidatie 
Als u veel last hebt van de tinnitus kan de KNO-arts u 
verwijzen voor gehoorrevalidatie en/of tinnitusrevalidatie 
naar een Audiologisch Centrum. Bij enkele instellingen 
voor geestelijke gezondheidszorg is ook tinnitus-
revalidatie mogelijk.  Bijvoorbeeld bij de afdeling Doven 
en Slechthorenden van de Gelderse Roos ‘de Riethorst’
te Ede  (www.degelderseroos.nl)
Revalidatieprogramma’s zijn gericht op het leren omgaan 
met tinnitus.

Medische behandeling 
De medische behandelmogelijkheden hangen af van
de oorzaak. Soms kan een medische behandeling de tin-
nitus wegnemen of verminderen, maar meestal bestrijdt 
zij alleen symptomen of gevolgen van tinnitus, zoals 
slaapmiddelen of medicijnen tegen depressie. Er bestaan 
experimentele behandelingen, maar die zijn niet voor 
iedereen geschikt en kunnen forse bijwerkingen hebben. 
De uiteindelijke resultaten zijn ook niet altijd overtuigend.

Oorzaken
De precieze oorzaak van tinnitus is vaak niet te
achterhalen. Zo kan tinnitus het gevolg zijn van lang-
durige blootstelling aan (te veel) lawaai, maar ook 
van afwijkingen aan het gehoororgaan, het hoofd of 
het kaakgewricht. Daarnaast komt het voor als bij-
verschijnsel van andere aandoeningen of ontstaat het 
als bijwerking van bepaalde medicijnen. Oorsuizen 
gaat vaak gepaard met slechthorendheid, de ziekte van 
Ménière of met Hyperacusis, overgevoeligheid voor 
geluid. In alle gevallen is het belangrijk om u te laten 
onderzoeken door een (KNO-)arts.

Hulpmiddelen 

Bij chronische tinnitus kunt u gebruik maken van ver-
schillende hulpmiddelen, waarmee u de altijd aanwezige 
geluiden naar de achtergrond kunt verplaatsen. Overleg 
altijd met een Audiologisch Centrum over de aanschaf 
van dit soort hulpmiddelen. 

Hoortoestel(len)
Deze versterken spraak- en omgevingsgeluid, waardoor 
de tinnitus wordt teruggedrongen. De effectiviteit hangt af 
van de zwaarte van het gehoorverlies en de aard en ernst 
van de tinnitus.

Tinnitusmaskeerder 
Dit apparaat, dat meestal op een hoortoestel lijkt, pro-
duceert ruis en kan daarmee bepaalde soorten tinnitus 
(meestal hoge pieptonen) dragelijker maken.
Bij sommige mensen hindert de maskeerder echter het 
verstaan van spraak. De gebruiker kan zelf het volume 
van de ruis instellen.

Tinnitusinstrument
Combinatie van hoortoestel en tinnitusmaskeerder,
bedoeld voor mensen met een slecht tot zeer slecht
gehoor. De gebruiker kan zelf de versterking van het
toestel en het volume van de ruis instellen.

Informeer u, vertel het aan uw omgeving, deel uw ervaringen 

met lotgenoten, zoek hulp als u er zelf niet uitkomt.

Tinnitusloket: 0800-TINNITUS (84664887)

www.tinnitus.nl



Methoden van aanpak 

Ontspanning helpt 
Ontspanning is een goed medicijn voor het verminderen 
van tinnitusklachten. Op welke manier iemand het best kan 
ontspannen is persoonlijk. Sommige mensen worden rustig 
van muziek, terwijl anderen ontspannen door een uurtje 
yoga. Muziek of natuurgeluiden kunnen de tinnitus naar de 
achtergrond dringen. Ook activiteiten als familiebezoek, 
een stevige wandeling, een spannend boek of leuke film 
helpen om niet steeds met de tinnitus bezig te zijn.

Vermijd stress
Te veel koffie, nicotine en drank, overspannenheid, 
vermoeidheid, depressie en stress, maar ook lawaai kan 
tinnitus verergeren. Alle vrijetijdsbestedingen of therapie-
vormen die ontspanning geven, kunnen een positief effect 
hebben, want stress en spanningen verergeren in het 
algemeen de tinnitus.

Alternatieve geneeswijzen
Er zijn veel vormen van tinnitus, waarbij de reguliere 
geneeskunde niet echt hulp kan bieden. Dit geldt ook voor 
de alternatieve geneeskunde, zoals homeopathie, acu-
punctuur en geluidstherapie. Toch zijn er wel mensen, die 
na behandeling met bepaalde therapieën aanmerkelijk 
minder last hebben van hun tinnitus. Resultaten zijn en 
blijven echter zeer individueel.

Hulp en begeleiding
Als medische behandeling niet mogelijk is, hulpmidde-
len geen soelaas bieden en de tinnitus u de baas dreigt 
te worden, zijn er verschillende mogelijkheden voor hulp 
en begeleiding. Die mogelijkheden kunnen variëren van 
lotgenotencontact en begeleiding om beter met tinnitus 
te leren omgaan, tot intensieve therapie om depressie en 
wanhoop het hoofd te bieden. 

Tinnitusloket 
Voor acute hulp of vragen over tinnitus kunt u terecht
bij het tinnitusloket, een landelijk kenniscentrum waar
men op de hoogte is van alle hulp- en begeleidings-
mogelijkheden en u (rechtstreeks) kan doorverwijzen.

Tinnitusloket
Telefoon 0800-TINNITUS (84664887)
Postbus 222
3500 AE Utrecht
www.tinnitus.nl

Leren omgaan met tinnitus
Uit de verhalen van mensen met tinnitus, blijkt dat het 
leren accepteren van tinnitus vaak gepaard gaat met 
boosheid, angst of depressiviteit. De geluiden zijn blij-
vend, gaan nooit meer weg. Maar er zijn wel mogelijkhe-
den om beter met tinnitus te leren omgaan:

Informeer u
In publicaties en op websites kunt u veel informatie vinden 
over tinnitus. Die informatie kan u helpen om te begrijpen 
wat tinnitus is en hoe u er mee kunt omgaan. Enkele web-
sites staan vermeld in deze folder.

Vertel het aan uw omgeving
Het is belangrijk dat mensen in uw directe omgeving weten 
waar u last van heeft. De NVVS-cd met tinnitusgeluiden kan 
hen dat helpen verduidelijken. Op deze cd zijn meer dan 150 
tinnitusgeluiden verzameld. Begrip van anderen maakt het 
voor u mogelijk gemakkelijker om uw tinnitus te accepteren 
en er mee te leren omgaan.

Deel uw ervaringen met lotgenoten
Ook contact met lotgenoten is een manier om uw tinnitus 
te leren accepteren: het geeft herkenning, erkenning en 
levert bemoediging en praktische tips op. Via de NVVS of 
het tinnitus-loket kunt u informatie krijgen over contactmo-
gelijkheden.

Zoek hulp als u er zelf niet uitkomt
Er zijn verschillende organisaties die deskundige, gespe-
cialiseerde hulp en begeleiding bieden aan mensen met 
tinnitus. Enkele organisaties vindt u hieronder.

Andere organisaties
Hier kunt u terecht voor informatie, hulp en begeleiding:

Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden (NVVS)
www.nvvs.nl/tinnitus
www.nvvs.nl/medicijnen  (informatie over het effect van
medicijnen op tinnitus)
KNO-vereniging 
www.kno.nl/voorlichting/oorsuizen
Audiologische Centra (FENAC)
www.fenac.nl
Oorakel, informatie en advies
www.oorakel.nl 
De Gelderse Roos, afd. doven en slechthorenden
www.degelderseroos.nl 

Informeer u, vertel het aan uw omgeving, deel uw ervaringen 

met lotgenoten, zoek hulp als u er zelf niet uitkomt.

Tinnitusloket: 0800-TINNITUS (84664887)

www.tinnitus.nl


