
This item is the archived peer-reviewed author-version of:

Remedies bij tinnitus veroorzaakt door lawaai

Reference:
Finoulst M., Vankrunkelsven P., van Rompaey Vincent, van de Heyning Paul.- Remedies bij tinnitus veroorzaakt door lawaai
Tijdschrift voor geneeskunde - ISSN 0371-683X - 71:7(2015), p. 487-490 
DOI: http://dx.doi.org/doi:10.2143/TVG.71.07.2001838

Institutional repository IRUA

http://anet.uantwerpen.be/irua


Tijdschrift voor Geneeskunde 
Uit de pers gelicht 
 
Remedies bij lawaai-geïnduceerde tinnitus 
 
M.Finoulst1,2,6, P.Vankrunkelsven2,3, V.Van Rompaey4, P.Van de Heyning4 
 
Radio1 Hautekiet, 3 maart 2015: Kan jij fluiten met je oren? 
‘1 op 5 jongeren heeft permanent last van oorsuizen, als gevolg van het beluisteren van te luide muziek. Dat is dramatisch. 
Slechts vijf procent van de jongeren neemt zijn voorzorgen en draagt gehoorbescherming. Er circuleren allerlei therapieën voor 
tinnitus.’ 
 
Inleiding 
Leuvense cafe ́bazen van de Oude Markt zetten zopas, samen met de universiteit, de politie, de horeca en 
het stadsbestuur, de actie ‘Barcode Leuven’ (www.barco- deleuven.be) op het getouw. Onder het motto 
„Kan jij fluiten met je oren? Nee? Houden zo!” wil deze cam- pagne jongeren eraan herinneren dat ze hun 
oren moeten beschermen tegen lawaaischade. Totnogtoe wezen preventiecampagnes omtrent 
lawaaischade vooral op gehoorverlies, zonder veel succes. Barcode verandert het geweer van schouder en 
trekt de aan- dacht op tinnitus veroorzaakt door lawaai, dat even- eens aan een opmars bezig is bij 
adolescenten. Jonge- ren zijn vaak blootgesteld aan luide muziek, in cafe ́s en discotheken, en via hun 
draagbare muziekspelers (mp3, smartphone). 
Toenemende prevalentie 
Uit onderzoek van de Universiteit Antwerpen blijkt dat 18,3% van bijna 4.000 bevraagde middelbare- 
schoolstudenten blijvende tinnitus in e ́e ́n of beide oren ervaart (1). Men vond geen verschil in 
leeftijdscategoriee ̈n, met uitzondering van de veer- tienjarigen waarvan „slechts” 9,2% permanente tinni- 
tus meldde. Meer jongens (20%) dan meisjes (17%) hebben last van permanente tinnitus. Van de respon- 
denten had 74,9% reeds last gehad van voorbijgaande tinnitus, een risicofactor voor de permanente vorm. 
De tinnitus kon niet zozeer verbonden worden aan persoonlijke muziekdragers, maar eerder aan lawaai- 
blootstelling in een sociale context (discotheekbezoek, concerten ...). In vergelijking met een eerdere 
epidemiologische Zweedse studie, met een vergelijk- bare onderzoeksmethode en leeftijdsgroepen, is er 
sprake van een forse toename van tinnitus in de voor- bije tien jaar. De Zweedse studie vond een 
prevalentie van 8,7% (2). 
Pathofysiologie 
Tinnitus betekent het waarnemen van een piep, brom, fluit, suis of ander geluid in e ́e ́n of beide oren, 
zonder dat er een externe geluidsbron aanwezig is. De term is afgeleid van het Latijnse ‘tinnere’ wat ‘rinke- 
len’ betekent. Men onderscheidt twee categoriee ̈n: objectieve en subjectieve tinnitus. Objectieve tinnitus 
wordt veroorzaakt door een ree ̈el geluid dat in het lichaam voortgebracht wordt, zoals het klikken van de 
temporomandibulaire junctie of vasculaire gelui- den bij carotisstenose. Veel vaker treedt subjectieve 
tinnitus op, waarbij alleen de patie ̈nt het geluid kan horen, met als belangrijkste oorzaak blootstelling aan 
luid lawaai. Een frequente blootstelling aan geluiden sterker dan 90 decibel verhoogt het risico op subjec- 
tieve permanente tinnitus (3, 4). Aangenomen wordt dat deze tinnitus veroorzaakt wordt door een aan- 
houdende hyperactiviteit in de auditieve cortex, wat zou leiden tot functionele veranderingen (5). Tinnitus 
veroorzaakt door geluid wordt ook wel fantoomgeluid genoemd. Factoren die de luidheid van de tinnitus 
versterken zijn: stress, moeheid, blootstelling aan lawaai, stilte, koffie, alcohol, sigaretten, zoutgebruik, 
sporten en positieverandering. 
 
Diagnostiek 



Lawaaischade is niet de enige oorzaak van tinnitus. Andere frequente oorzaken zijn: afwijkingen aan het 
binnenoor of middenoor, een harde oorprop in de gehoorgang, hersenschudding, hoofdtrauma, hoge 
bloeddruk, ziekte van Ménière, stress en overgevoeligheid voor bepaalde medicijnen. Soms wordt 
helemaal geen oorzaak gevonden. Tinnitus vraagt een specialistische diagnostiek door een neuskeeloor-
arts of in een tertiair tinnituscentrum. De Amerikaanse academie van neuskeeloor-artsen publiceerde in 
2014 een klinische richtlijn tinnitus met evidence-based aanbevelingen voor de clinicus (6). Tinnitus wordt 
klinisch, functioneel en morfologisch onderzocht. Een uitgebreide anamnese en klinisch onderzoek, een 
audiologisch onderzoek (tinnitus maskeert soms gehoorverlies) en eventueel  beeldvorming van hoofd- en 
halsregio, zijn noodzakelijk om een beeld te krijgen van de onderliggende oorzaak. Daarnaast moet er 
aandacht zijn voor neuropsychologische en soms psychiatrische aspecten aan de hand van gevalideerde 
vragenlijsten. Voor het evalueren van de invloed van tinnitus op de kwaliteit van leven wordt doorgaans 
gebruik gemaakt van de gevalideerde Tinnitus Functionerings Index waarvan ook een versie in het 
Nederlands beschikbaar is (7).  
 
Snelle interventie bij acute tinnitus 
Er bestaat geen curatieve therapie voor lawaai-geïnduceerde tinnitus, tenzij het gaat om acute tinnitus 
(minder dan 3 maanden durend). In geval van plots optredende tinnitus die persisteert na acute 
lawaaiblootstelling (vb. een luide knal) is snelle doorverwijzing en diagnostiek (audiometrie) zeer 
belangrijk, want orale corticosteroïden en hyperbare zuurstoftherapie kunnen het tij nog keren. Hoe 
sneller men ingrijpt, hoe groter de kans op succes. Onder leiding van een neuskeeloor-arts wordt zo snel 
mogelijk gestart met hoge doses prednisone per os, afbouwend over 10 dagen. Bekomt men geen 
verbetering, dan wordt hyperbare zuurstoftherapie toegepast. Die is effectief in 49 tot 85%, op 
voorwaarde dat ze binnen de 3 maanden na aanvang van de tinnitus start. De kans op succes zakt naar 34 
tot 38% wanneer later gestart wordt. Een enkele keer kan de tinnitus verergeren als gevolg van de 
hyperbare zuurstoftherapie (http://www.oorsuizen.net/UZ%20Leuven%20-
%20Tinnitus%20en%20Hyperacusis.pdf).  
Momenteel bevindt zich één product (esketamine hydrochloride) voor intratympanische toediening, 
specifiek voor lawaai-geïnduceerde acute tinnitus, in een fase 3 studie. De resultaten worden binnen enkele 
jaren verwacht. Cruciaal is nu dat huisartsen en schoolartsen acute tinnitus zeer snel herkennen en 
doorverwijzen naar ofwel een neuskeeloor-arts ofwel een tertiair tinnituscentrum.   
 
Chronische tinnitus 
Voor chronische tinnitus, waaronder de lawaai-geïnduceerde vorm, bestaat geen curatieve therapie. Deze 
vorm kan bijzonder invaliderend zijn en leiden tot depressie en een enkele keer zelfs tot suïcide. Er zijn 
geen succesvolle eerstekeuze-interventies, maar er bestaan wel enkele therapieën die verlichting kunnen 
brengen. De tinnitushabituatietherapie bijvoorbeeld maskeert de fantoomgeluiden via het aanbieden van 
andere, aangenamere geluiden, opgewekt via een zogenaamde ruisgenerator die op een hoortoestel gelijkt. 
De achterliggende idee is dat de aangeboden geluiden het irriterende oorsuizen (gedeeltelijk) kunnen 
overstemmen. De evidentie voor deze therapie is echter niet overtuigend, zo blijkt uit een eerste 
systematic review (8). Dan is er meer evidentie voor cognitieve gedragstherapie. Een Nederlandse RCT 
toont een gunstig effect, onafhankelijk van de ernst van de tinnitus (9). De Amerikaanse richtlijn (6) stelt 
zelfs dat cognitieve gedragstherapie moet aangeboden worden aan alle patiënten met hinderlijke, 
persisterende tinnitus.  
 
Neuromodulatie 
Verder bestaan er enkele niet-invasieve neuromodulatietherapieën, waaronder transcraniale elektrische 
stimulatie en transcraniale magnetische stimulatie, die, naast andere indicaties, ook voor de behandeling 
van chronische tinnitus worden ingezet. Bij transcraniale directe elektrische stimulatie worden elektroden 
op de schedel geplaatst en een lichte stroom (0,5 tot 2 mA) doorheen de cortex gezonden. Dat vermindert 



volgens een recente meta-analyse de tinnitus geluidssterkte met 13,5% bij 39,5% van de behandelde 
patiënten (10). De bewijzen voor transcraniale magnetische stimulatie zijn beperkter. Via spoelvormige 
schelpen worden magnetische velden opgewekt boven de schedel, maar over de effectiviteit hiervan 
spreken studies elkaar tegen (11). Medicatie, zoals antidepressiva en anxiolytica, kan nuttig zijn. 
Supplementen (ginkgo biloba, melatonine, zink,…) worden daarentegen afgeraden (6). Ginkgo biloba is 
het meest gebruikte fytotherapeuticum voor tinnitus, maar het werkt niet beter dan placebo (12).  
 
Individuele preventie 
Met de hoge prevalentie van lawaai-geïnduceerde tinnitus en de beperkte behandelingsmogelijkheden in 
het achterhoofd, komt inzetten op preventie, met op individueel vlak het gebruik van oorbeschermers, 
nog meer op de voorgrond. Terwijl voorbijgaande lawaai-geïnduceerde tinnitus, bijvoorbeeld na een 
concert, zeer frequent is, blijven oorbeschermers weinig populair. Het gebruik verschilt sterk van land tot 
land (13). Tijdens concerten dragen Zweedse jongeren bijvoorbeeld 12,8 keer vaker oorbeschermers dan 
Amerikanen (2). Mogelijk een gevolg van informatiecampagnes in Zweden en het gebrek eraan in de VS. 
Eigenaardig genoeg zetten ervaringen met voorbijgaande tinnitus jongeren niet aan om oorbeschermers te 
dragen. Waarschijnlijk beseft men onvoldoende dat dit een voorbode kan zijn van permanente tinnitus. 
Uit onderzoek van Annick Gilles blijkt dat angst voor permanente tinnitus wel een goede voorspeller is 
voor het gebruik van oorbeschermers. Gilles onderzocht in hoeverre de attitude van jongeren ten aanzien 
van oorbeschermers kan gewijzigd worden. Ze ondervroeg 547 middelbare-schoolstudenten met 
gemiddelde leeftijd 16,8 jaar vlak voor een preventiecampagne en zes maanden erna. De campagne 
veranderde de attitude tegenover geluid en de risico’s in negatieve zin en verviervoudigde zelfs de 
bereidheid om oorbeschermers te dragen (14). De auteurs besluiten dat we moeten blijven inzetten op 
preventiecampagnes. 
 
Besluit 
Geluidsoverlast is één van de belangrijkste oorzaken van tinnitus. De prevalentie van lawaai-geïnduceerde 
tinnitus bij adolescenten nam de voorbije jaren zienderogen toe. Meer dan de helft van de adolescenten 
heeft reeds last gehad van voorbijgaande tinnitus, na een concert of discotheekbezoek bijvoorbeeld. Het 
blijkt hen echter onvoldoende te motiveren om systematisch oorbeschermers te dragen in een lawaaierige 
omgeving. Acute tinnitus kan mits een snelle diagnostiek en behandeling nog omkeerbaar zijn, maar 
chronische tinnitus is een levenslange, soms sterk invaliderende aandoening. Enkele therapieën, zoals het 
maskeren van de tinnitus met een ruisgenerator en cognitieve gedragstherapie kunnen in ernstige gevallen 
enig soelaas brengen. Cruciaal blijft het inzetten op preventie, om jongeren duidelijk te maken dat 
oorbeschermers hen op termijn zeer veel leed kunnen besparen. Daarbij spreekt tinnitus mogelijk meer tot 
de verbeelding dan gehoorverlies. 
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Figuur 
Prevalentie van tinnitus (1) 
 
 


