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Wie zitten er aan tafel?
Bij Vineyard Food and Drinks in Utrecht spreken 6 vakgeno-
ten over alles dat met tinnitus te maken heeft.

Dyon Scheijen klinisch-fysicus - audioloog Adelante 
Audiologie en Communicatie

Jeroen Douw account manager KIND HOREN/Starkey 
Hearing Technologies

Robbie van Esch audicien en mede-eigenaar Hoorstu-
dio Strating

Quinten Huigen ervaringsdeskundige en co-founder 
KNOPS

Karel Gillissen ervaringsdeskundige, vrijwilliger bij 
Stichting Hoormij/NVVS

Jan de Laat klinisch-fysicus - audioloog LUMC en ge-
spreksleider 

Quinten Huigen is 14 jaar als hij tinnitus ontwikkelt als gi-
tarist. Hij heeft het 'geluk' dat zijn tinnitus redelijk hoog in 
de frequentie zit. Dat is bij Karel Gillissen anders. Hij heeft 
sinds 2002 tinnitus met onbekende oorzaak. Later kwam 
daar gehoorverlies bij. Omdat de piep in het spraakver-
staangebied ligt, kan hij niet meer werken omdat hij het als 
organisatieadviseur van communicatie moet hebben. 

Karel Gillissen Iedereen die tinnitus heeft, heeft daar last 
van. Ik heb er gelukkig geen psychosociale klachten van, 
maar zeker 1 procent dus 150 duizend mensen met tinnitus 
wel. Onze indruk is dat er meer mensen met psychosociale 
klachten zijn en hulp nodig hebben omdat de tinnitus in-
validerend is.
Quinten Huigen Ik ken heel wat mensen uit de muziekwe-
reld en velen hebben last van tinnitus. Toch zijn er maar 
weinigen die daar openlijk voor uit komen.
Dit geldt ook voor DJ's en geluidstechnici etc. Tinnitus is 
officieel een beroepsziekte. Ook bij Defensie bijvoorbeeld, 
daar is tinnitus bij de artillerie erkend als gevolg van een be-
roepsgerelateerde handeling. We komen stapje voor stapje 
verder. Ook bij machinisten is het nu een erkende beroeps-
ziekte.
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VAKGENOTEN IN GESPREK

TINNITUS?
LAAT VAN JE HOREN!

ongeveer 10 procent van de nederlandse bevolking heeft last van tinnitus. dat varieert van een piep in het oor 
tot psychosociale klachten, aldus de cijfers van stichting hoormij naar aanleiding van gesprekken met kno-
artsen en audiologen. iedereen die tinnitus heeft, heeft daar last van. maar hoe groot is het probleem eigenlijk?  
wanneer zoekt iemand hulp en bij wie dan en wat als er uitgebreide diagnostiek nodig is? wat kunnen hoortoestellen 
en hoortoestellen in combinatie met een tinnitusmaskeerder betekenen en is dat eigenlijk wel het juiste woord? 

earline schreef een gesprek tussen vakgenoten uit, alsof u zelf aan tafel zat.

TEKST Anneke Pastoor BEELD Willem Noordhoek

HOE GROOT IS HET 
PROBLEEM EIGENLIJK?
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Dyon Scheijen Het is daarbij wel belangrijk om te consta-
teren dat er vaak een gehoorverlies bij tinnitus is, maar dat 
gehoorverlies niet per se een voorwaarde is om tinnitus te 
krijgen. Er zijn mensen met een gehoorverlies die geen tinni-
tusklachten hebben en er zijn ook normaalhorende mensen, 
met een perfect gehoor, die wel tinnitus hebben. We zien 
steeds vaker dat cliënten die last hebben van tinnitus zich 
niet bewust zijn van de impact die het gehoorverlies heeft. 
Ze horen dus wel bewust de piep en hebben daar vooral last 
van in de communicatie, maar daar ligt vaak nog een ge-
hoorverlies onder. Het is dus niet zo van 'haal die piep maar 
weg, dan hoor ik beter'. Je ziet dat er bij beroepsmuzikanten 
op dat vlak veel angst heerst, de oren zijn daar tenslotte het 
instrument om het vak goed uit te oefenen. 

Jan de Laat Tinnitus is een onzichtbaar probleem, net als 
slechthorendheid, dat je laat liggen totdat het probleem te 
groot wordt. Maar als je die drempel dan overgaat, waar vind 
je hulp?
Karel Ik spreek veel lotgenoten. De tragiek bij tinnituspatiën-
ten is dat iedereen probeert om van de tinnitus af te komen. 
We weten dat dit niet mogelijk is. De energie moet gaan 
naar hoe je ermee omgaat. 
Robbie van Esch Maak zo snel mogelijk duidelijk wat er wel 
mogelijk is. Via verschillende kanalen hoort men nog te vaak 
dat er niks aan te doen is en gaat men zelf dokteren. Door 
snel meer informatie te geven over de tinnitus en duidelijk te 
maken wat er mogelijk is om de hinder te verminderen, kun 
je iemand op een goed spoor zetten en de angst mogelijk 
wegnemen. 
Karel Dat is precies de reden dat we in de Week van het Oor-
suizen een leidraad voor huisartsen hebben gemaakt. Daar 
begint het. Waar moet je op letten als huisarts, wanneer 
doorverwijzen, wat moet je wel of juist niet doen? De vol-
gende stap is de KNO-arts, maar daar wordt inmiddels ge-
werkt aan een tinnitusrichtlijn.
Jan Het zou heel goed zijn als er ook zo’n richtlijn voor huis-
artsen komt. We willen daar graag samen met de Patiënten-
vereniging van Stichting Hoormij naar streven.
Karel We ontvingen een positieve reactie van de Landelijke 
Huisartsen Vereniging (LHV) ten aanzien van de leidraad 
voor huisartsen die we tijdens de Week van het Oorsuizen 

hebben verspreid. Ze gaan naar aanleiding hiervan zelfs een 
aanpassing op Thuisdokter.nl maken met betrekking tot tin-
nitus. Tot nu toe hield de LHV, samen met het Nederlands 
Huisartsen Genootschap (NHG), de boot af; we blijven het 
proberen. 

Jeroen Douw Belangrijk is ook de preventie. Op voorhand 
mensen informeren en niet wachten tot de tinnitus er is. 
Mensen met zware tinnitus vinden hun weg wel, maar het 
gros van de mensen weet niet waar ze informatie of hulp 
kan krijgen. 
Quinten Ik vind dat er in Nederland en België veel aandacht 
is voor preventie in vergelijking met de rest van Europa. Toen 
we 7 jaar geleden startten met het uitdelen van Thunder-
plugs bij festivals werden we weggehoond. Dat is in Span-
je nu nog steeds zo. Nu kennen we oordoppen, gebruiken 
oordoppen of hebben ze zelfs bij ons bij festivals. Met de  
I Love My Ears-campagne, meer regels rond decibelnorme-
ring, aangescherpte richtlijnen van verenigingen van evene-
mentenmakers zijn er al veel goede stappen gezet als het 
gaat om preventie. 
Jeroen Is er veel verschil in kwaliteit oordoppen?
Quinten Er zijn schuimdoppen, otoplastieken op maat met 
een gericht filter en filterdoppen 'one size fits all' met een 
muziekfilter erin. Met schuimdoppen wordt alles, dus ook de 
muziek waar je voor komt, teveel gedempt. 
Jan Wanneer stapt iemand naar de audicien voor gehoorbe-
scherming op maat?
Quinten De oordoppen op maat zijn kwalitatief beter, hier-
voor ga je naar de audicien. Maar het is ook belangrijk dat 
mensen bij een festival of in een nachtclub via automaten 
oordoppen met goede filters kunnen kopen. Certificering is 
daarbij noodzakelijk. 
Robbie De vraag in onze winkel groeit langzaam maar het 
leeft nog niet echt. We praten erover met onze klanten, ad-
verteren ermee, maar het zijn vooral de korte termijnvragen 
waar vraag naar is: ouders die binnenkomen als zoon of 
dochter 'aankomend weekend' naar een festival gaat. Er is 
wel meer vraag van professionele musici die voor maatwerk 
gaan. Ook in de industrie is er duidelijk meer aandacht. Leeft 
het te weinig of is het te makkelijk online te bestellen? 
Dyon Vanuit de KNO-vereniging geven we op basisscholen in 
groep 7 en 8 voorlichting in het kader van KNO PrevENT door 
KNO-artsen en audiologen. Daar deed ik nu zo'n 12 keer aan 
mee, een leeftijdscategorie die je nog bewust kan maken van 
gehoorschade. Ik denk dat oordoppen met muziekfilter over 
5 tot 10 jaar geaccepteerd zijn. Aandacht voor het reduceren 
van volume is prima, maar mensen willen toch muziek bele-
ven. De verantwoordelijkheid ligt bij een ieder zelf. Ik merk 
dat ik makkelijk iemand overhaal door te zeggen dat het niet 
alleen een bescherming is, maar dat je elkaar ook beter kunt 
verstaan. Zeker met de op maat gemaakte oordoppen.
Quinten We organiseerden vanuit Thunderplugs een aantal 
schoolfeesten met de Hoorstichting in het kader van 'Hoe 
hard is geluid nu eigenlijk?' Door middel van decibelmeters 
lieten we zien hoe hard de muziek stond. Dat kwam wel bin-
nen bij de leerlingen. Tof en leerzaam idee, maar ook best 
duur. 
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Jan De awareness groeit, en dat is positief. De bereidheid 
om oordoppen te dragen, komt langzaam van de grond. 
Dan hoop je wel dat men voor kwaliteit gaat. Een lektest 
geeft aan of gehoorbescherming voldoet aan een aantal ei-
sen. Bij het maken van oorstukjes vraagt de Europese regel-
geving om een derdegraads certificaat. Blijkbaar moet aan 
normen worden voldaan. 
Robbie Wij doen de lektest altijd bij de op maat gemaakte 
gehoorbescherming om zeker te weten dat de gehoorbe-
schermer het oor goed afsluit. Dit is afhankelijk van de eer-
der genomen afdruk en het gekozen materiaal. Zo'n afdruk 
is een vak op zich. Bij op maat gemaakte gehoorbescher-
ming geef je kwaliteit- en pasvormgarantie mee. Dat ge-
beurt zeker niet overal en is ook niet mogelijk bij universele 
gehoorbescherming. Je moet bij de audicien zijn uit het 
oogpunt van kwaliteit.
Dyon En je wilt ook niet dat er een perforatie in het trom-
melvlies zit, en dat je een oordop erin stopt.
Jeroen En inderdaad de voordelen van het beter verstaan.

Dyon Het geven van voorlichting is heel bepalend. Ik zie 
namelijk ook een andere ontwikkeling, dat de focus in de 
voorlichting voor preventie gehoorschade door luide mu-
ziek te veel op angst ligt. Hoe erg het is als je je gehoor 
verliest of tinnitusklachten krijgt. Mensen die hier gevoelig 
voor zijn, kunnen dan doorslaan. Ze checken continu de ge-
luidssterkte met de dB-meter op hun smartphone en zijn 
er op een gegeven moment van overtuigd dat ze hun oren 
blijvend beschadigd hebben. Vervolgens worden ze bang 
voor geluid, ontwikkelen hyperacusis en lopen de hele dag 
met oordoppen in. Het is belangrijk dat er aandacht voor is, 
maar geef dan wel goede informatie vanuit een positieve 
benadering.
Quinten Het is wel een hefboom voor awareness. 
Karel Hoe jonger degene is die voorlichting geeft, hoe meer 
het wordt opgepakt.
Quinten Een bekende muzikant of DJ bijvoorbeeld. Zo 
plaatste Jett Rebel op Instagram het bericht 'Never leave 
the house without Thunderplugs'. Echt fantastisch! 

Karel Toen ik de boodschap kreeg 'u heeft tinnitus' was het 
eerste wat ik deed: 'Google'. Op internet vind je ongeloof-
lijk veel irrelevante informatie. Stichting Hoormij probeert 
alle relevante informatie te bundelen, heeft onlangs video's 
online gezet en introduceert een informatietool gekoppeld 
aan een landelijke database. We zijn continu bezig om tin-
nitus op een laagdrempelige manier onder de aandacht te 
krijgen, maar daar is subsidie voor nodig. En richtlijnen van 
KNO-artsen. Daar staat helder in beschreven wanneer het 
handig is om mensen door te verwijzen en wanneer niet.
Dyon Tinnitus is complex, soms hebben cliënten al een lang 
traject doorlopen en belanden in een vicieuze cirkel met 
meer problemen, zoals stressituatie thuis, baanverlies en 
onbegrip van de omgeving. Het is belangrijk om via een 
multidisciplinaire aanpak de behandelingsvorm te bepalen. 
Samenwerking tussen alle partijen is van essentieel belang. 
Waar een audicien een hoortoestel met tinnitusmaskeer-

der aanpast, adviseer ik als audioloog misschien wel eerst 
even een cognitief gedragsmatige benadering om dan pas 
later zo'n maskeerder te proberen. 

Jan Op de site van Stichting Hoormij staat: ik kan hulp zoe-
ken. Wat is de beste route?
Karel Cruciaal is dat mensen niet gaan zoeken hoe van de 
tinnitus af te komen. Daar hebben we de eerste- en twee-
delijns gezondheidszorg bij nodig. Ik hoor zo vaak dat men-
sen naar Duitsland rijden voor een peperdure zuurstofthe-
rapie die dan vervolgens niet helpt. Dat is niet goed voor je 
mentale gezondheid en zorgt ervoor dat tinnituspatiënten 
dieper in de put raken. 
Robbie De huisarts speelt daar ook belangrijke rol in.
Jan Ook de triage audicien kan goed beoordelen of er ver-
wijzing naar de expert nodig is.
Dyon We maken te vaak mee dat cliënten al de route huis-
arts - KNO-arts - audicien hebben doorlopen en dan pas 
dan naar een Audiologisch Centrum doorverwezen wor-
den. Angst en bezorgdheid over het gehoorverlies of bij-
voorbeeld het verlies van een passie als muziek wordt ge-
stuurd vanuit het limbische systeem in je hersenen. Dat is 
waarschijnlijk de kern van het probleem voor verergering 
van tinnitus.
Jan Ja, het is vooral de manier waarop je hersenen ermee 
omgaan, niet alleen de piep in je oor.
Robbie Daarom is educatie zo belangrijk, dan voorkom je 
dat iemand allerlei alternatieven gaat proberen. De triage 
audicien doet audiometrisch onderzoek voor de beoorde-
ling 'pluis/ niet-pluis'. We kunnen educatie geven en be-
oordelen wat we kunnen doen voor de cliënt: kunnen we 
zelf aan de slag of is een doorverwijzing naar KNO-arts of 
Audiologisch Centrum? Bij doorverwijzen is een belangrijke 
vraag wel 'hoe krijgen we de cliënt dan zo snel mogelijk op 
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de juiste plek?' Ik probeer als (triage) audicien de cliënt al-
tijd met een goed gevoel weg te laten gaan. Ook als ik de 
tijd eigenlijk gratis weggeef. Want als iemand niet bij mij 
terugkomt voor tinnitusmaskering, geluidsverrijking of 
aanpassing van een hooroplossing, dan is dat gratis stoel-
tijd geweest. Dit kan mogelijk een beperking zijn voor audi-
ciens om de stap te nemen uitgebreid met de cliënt te gaan 
zitten, educatie te geven en mogelijke oplossingen in kaart 
te brengen om vervolgens door te moeten verwijzen. 
Jan Wanneer doe je wel of niet uitgebreide diagnostiek? De 
deskundigen hanteren vaak de slagboomdiagnostiek: is er 
wel of niet iets anders aan de hand, wel of niet beeldvor-
ming of andere medische disciplines inzetten. Tinnitus kent 
zoveel oorzaken. Een hele grote groep heeft het, waarbij het 
niet duidelijk is hoe het ontstaan is.  
Dyon Het is heel complex. Het is niet mogelijk om, vanuit de 
kennis die we nu hebben, geluid weg te nemen. We nemen de 
cliënt stapsgewijs mee hoe je ervoor kunt zorgen dat de tinni-
tus minder last geeft en maken gebruik van psycho-akoestiek: 
wat doet iemand met geluid, in een rumoerige omgeving 
probeert het brein automatisch geluid te filteren. Met een ge-
specialiseerde tinnitusbehandeling leren we niet met de tin-
nitus om te gaan, maar leren we het brein om de prikkel van 
de tinnitus totaal anders te interpreteren. Tevens bieden we 
een cognitieve gedragsmatige benadering aan waarbij psy-
chologen en fysiotherapeuten een belangrijke rol vervullen. 
Dit alles is gespecialiseerd op tinnitus. 
Robbie In dat proces kan maskering tools geven om invloed te 
hebben op het geluid. Als de tinnitus even te veel wordt, kun je 
via een app op je smartphone even naar iets anders luisteren. 
En dat helpt. 
Karel Zorg wel dat mensen niet verslaafd raken aan hun mas-
kering om hun probleem te vergeten. Een tinnitusmaskeerder 
moet iets tijdelijks zijn. 
Jan Ik vind geluidsverrijking een beter woord dan maskering. 
Een positievere benadering, als onderdeel van de geluidsper-
ceptie. 
Jeroen Wij hanteren het woord 'verlichtingsruis'. We bieden 
ruis aan om te verlichten of om via streamingstechnieken 
muziek of andere comfortabele geluiden aan te bieden. Dat 
is het spanningsveld: aan de ene kant wil je de gebruiker veel 
invloed geven op het geluid, aan de andere kant wil je voorko-

men dat hij de hele dag panisch bezig is met dat geluid. Star-
key heeft een aantal tools in de software ontwikkeld, waarbij 
de audicien kan beoordelen per cliënt of de tool wel of niet 
gebruikt wordt. Er zijn tinnituspatiënten die zo'n tool prima 
zelf kunnen bedienen, maar als het meer stress dan verlich-
ting oplevert, gebruik 'm dan niet. Muziek wordt wel steeds 
belangrijker merken we. 
Dyon Ik ben geen voorstander van tinnitusmaskeerders. Men 
wil namelijk in eerste instantie wel controle over de tinnitus 
en als je de patiënt dan iets in handen geeft, waarbij de in-
druk wordt gewekt dat je die controle kunt geven, dan mis 
je het probleem waar het eigenlijk om gaat. Dat de tinnitus 
geen bedreiging is, dat je het niet moet proberen weg te krij-
gen, maar te ervaren dat het mogelijk is om de tinnitus toe 
te laten. Sommige mensen komen door dit soort triggers in 
een vicieuze cirkel, worden steeds angstiger voor de tinnitus 
wanneer er weer stilte is na het gebruik van de tinnitusmas-
keerder. Sowieso geeft het ermee bezig zijn, de juiste instelling 
vinden voor zo'n maskeerder, eigenlijk meer aandacht naar de 
tinnitus.
Jeroen Er wordt steeds meer gewerkt met sensoren met EOG- 
en EEG-metingen. We staan aan de vooravond van veel meer 
mogelijkheden, zoals live vertalen, Siri, Google Assist. Niet al-
leen meer focus op gehoorverlies, maar op 'healthable'. Star-
key wil zeker niet de controle over tinnitus promoten, want 
dat kan niet, maar wel comfort bieden waar mogelijk, zoals 
streaming van audio. Een combinatie van therapie en hoorop-
lossing. Een verlichtingsruis alleen is niet de oplossing. 
Jan Het besef dat tinnitus tussen de oren zit, wordt toch vaak 
ontkend.
Quinten Het wordt vaak gecombineerd met ouderdom, terwijl 
de jongere doelgroep er ook last van heeft. Ons nieuwe pro-
duct KNOPS is bijna een sieraad met 4 standen van 0 tot 40 
decibel demping. Het gaat niet alleen om een product, maar 
om de beeldvorming. Ik hoop dat over een paar jaar iedereen 
met een gouden KNOPS-ring of een hoortoestel naar een 
nachtclub of festival gaat. Dat het er allemaal hetzelfde, dus 
hip, uitziet.  

Jan En ondertussen blijft tinnitus een onderwerp wat 'not 
done' is. Een van de grootste wensen is dat de huisartsen dat 
ook gaan inzien. Is het een uitlaatklep van iets anders, zoals 
stress?
Robbie Er zijn legio cliënten die binnenkomen met de zin: 
'Ik heb last van tinnitus, maar ik ben niet gestrest'. Er heerst 
nog steeds een taboe om daarvoor uit te komen. De drempel 
wordt verhoogd. En het is in de audicienpraktijk bijna niet 
te beoordelen of er meer aan de hand is dan het gehoorpro-
bleem. Hiervoor is een samenwerking met meerdere partijen 
van groot belang.
Jan Het is goed om gezamenlijk een intake vragenlijst op te 
stellen om vast te stellen wanneer je doorstuurt naar KNO-
arts of Audiologisch Centrum.

Karel We zijn terug aan het begin, jongeren komen naar con-
cert en houden een piep in hun oren. Ze durven er niet voor uit 
te komen, zeker niet als ambassadeur van Stichting Hoormij... 
Quinten Er is nog veel te winnen.
Dyon Heb je tinnitus, laat van je horen!


