
 

 

 University of Groningen

Tinnitus
Bartels, Hilke

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2008

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Bartels, H. (2008). Tinnitus: new insights into pathophysiology, diagnosis and treatment. [Thesis fully
internal (DIV), University of Groningen]. University of Groningen.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/94710c16-bf73-41d2-99d1-5242f4bc3c8e


 
  

 

Nederlandse samenvatting . 
 
177 

NEDERLANDSE SAMENVATTING 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GGGGG 
 

 
178

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



G

 

Nederlandse samenvatting . 
 
179 

Nederlandse samenvatting 
 
Ongeveer 10-30% van onze samenleving heeft last van tinnitus. De mate van 
ervaren klachten verschilt per persoon, maar over het algemeen voelt 4-5% zich 
ernstig door tinnitus beperkt. Concentratieproblemen, slapeloosheid, gevoelens van 
angst en depressie zijn veel voorkomende, aan tinnitus gerelateerde, klachten en 
leiden tot een duidelijke afname van de kwaliteit van leven. Tinnitus komt vaker 
voor bij mannen en op oudere leeftijd, gerelateerd aan de mate van gehoorverlies. 
Tinnitus heeft verschillende verschijningsvormen en ontstaansmechanismen, 
hetgeen waarschijnlijk de basis vormt voor de grote diversiteit aan interindividuele 
tinnituskarakteristieken. 

In de introductie wordt beschreven dat tinnitus kan worden geclassificeerd 
naar:  
1) karakter; acuut versus chronisch, unilateraal versus bilateraal versus cranieel, 
subjectief versus objectief versus auditieve hallucinatie  
2) etiologie; otologische, neurotologische, infectieuze, iatrogene en overige perifere 
oorzaken en onderscheid subjectief versus objectief, waarbij objectieve tinnitus met 
name een musculaire of vasculaire oorsprong heeft     
3) tinnitusernst; bepaald aan de hand van vragenlijsten en classificaties gebaseerd op 
implicaties van tinnitus op het dagelijks functioneren en kwaliteit van leven  

Tot op heden bestaat er eigenlijk geen uniforme definitie van tinnitus die 
van kracht is voor elk individu.  Bovengenoemde classificaties voor tinnitus zijn 
samengevoegd in de ‘Groningen definitie voor chronische subjectieve tinnitus’. 
Deze definitie bevat de inclusiecriteria voor de patiëntenselectie van de 
verschillende hoofdstukken van dit proefschrift. 
 
‘Tinnitus is een perceptie van betekenisloze geluiden bij afwezigheid van een externe 
geluidsbron, die chronisch aanwezig is en de kwaliteit van leven nadelig beïnvloed. 
Dit geluid is een manifestatie van neurale activiteit met een otologische, 
neurotologische, infectieuze, iatrogene of andere origine, leidend tot het genereren 
van tinnitus in het centrale auditieve systeem. Deze subjectieve tinnitus wordt alleen 
door de patiënt waargenomen en kan niet worden geobjectiveerd door een externe 
observator.’ 
 
Het doel van dit proefschrift is om door middel van onderzoek nieuwe inzichten te 
verkrijgen omtrent pathofysiologie, diagnostiek en behandeling van chronische 
subjectieve tinnitus. 
 
Pathofysiologie 
 
Hoofdstuk 1 beschrijft een literatuuroverzicht over de rol van neurale plasticiteit in 
het genereren van tinnitus. Otologische, neurotologische, infectieuze, iatrogene en 
andere oorzaken kunnen een veranderde afferente input naar het centraal auditief 
systeem tot gevolg hebben. In reactie hierop treden er vroege en late manifestaties 
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van neurale plasticiteit op, die ervoor zorgen dat de hersenen compenseren voor de 
verstoorde perifere input. Neurale plasticiteit is een normale reactie van de hersenen 
in reactie op een veranderde perifere input en heeft tot doel te compenseren voor 
perifere schade door bijvoorbeeld ziekte of letsel. Helaas schiet de neurale 
plasticiteit ook wel eens zijn doel voorbij en leidt tot overactiviteit en 
oversensitiviteit in het centrale zenuwstelsel. De meest bekende manifestaties van 
doorgeschoten neurale plasticiteit zijn neuropathische (fantoom)pijn en tinnitus. 
Overeenkomsten tussen tinnitus en fantoompijn hebben het inzicht in de 
pathofysiologische mechanismen van tinnitus enorm doen toenemen. 

In hoofdstuk 1 is neurale plasticiteit verdeeld naar vroege en late 
manifestaties. Het openen van inactieve synapsen, afname van inhibitie en het 
initiëren van de vorming van nieuwe axonen zijn vroege manifestaties van neurale 
plasticiteit. Verdere doorgroei van nieuwe axonale verbindingen en de reorganisatie 
van tonotopisch verdeelde, receptieve velden, zijn late uitingen van neurale 
plasticiteit. Deze manifestaties van neurale plasticiteit lijken in het gehele centrale 
auditieve systeem voor te komen, lopend vanaf cochlea tot aan de auditieve cortex. 
Dierexperimentele onderzoeken hebben verhoogde, tinnitus-gerelateerde, neurale 
activiteit vastgesteld ter plaatse van onder andere de colliculus inferior en nucleus 
cochlearis dorsalis. 

Sommige tinnituspatiënten kunnen hun tinnitus beïnvloeden door 
bewegingen van bijvoorbeeld kaak en nek of veranderingen van blikrichting. Omdat 
er neurale verbindingen zijn aangetoond tussen het somatosensorische en visuele 
neurale systeem aan de ene kant en het auditieve systeem aan de andere kant, wordt 
aangenomen dat in ieder geval bepaalde vormen van tinnitus worden gegenereerd 
volgens deze neurale verbindingen. Mogelijk speelt het nonlemniscale (niet-
klassieke) auditieve systeem hier een grote rol in. De patiënten die hun tinnitus 
kunnen moduleren, zijn in eerder onderzoek zeer geschikt gebleken voor studies met 
functionele beeldvorming.  

De toenemende waarde van beeldvormende technieken voor het 
objectiveren van de aan tinnitus gerelateerde hersenactiviteit wordt beschreven in 
hoofdstuk 8.  Aan de hand van twee pilotstudies met fMRI en PET hebben we aan 
tinnitus gerelateerde hersenactiviteit kunnen weergeven in verschillende 
hersengebieden. In de eerste pilotstudie is met behulp van fMRI toegenomen 
hersenactiviteit vastgesteld ter hoogte van de colliculus inferior bij goed horende, 
unilaterale tinnituspatiënten. In de tweede pilotstudie zijn de implicaties van de 
neurostimulatiebehandeling (hoofdstuk 7) op cerebrale activiteit geobjectiveerd met 
behulp van PET. Door de PET-beelden van aan- en uit-situaties van het 
neurostimulatiesysteem te vergelijken, kan de, door neurostimulatie veranderde, 
hersenactiviteit worden gemeten. De PET-resultaten van 4 patiënten lieten 
hersenactiviteit zien op veel gebieden buiten het centraal auditief systeem.  

Uit beide onderzoeken kunnen we concluderen dat functionele 
beeldvorming in staat lijkt de aan tinnitus-gerelateerde hersenactiviteit te 
objectiveren, waardoor het een grote rol speelt in het vergoten van de kennis omtrent 
de pathofysiologische mechanismen verantwoordelijk voor tinnitus.   
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Diagnostiek 
 
Hoofdstuk 2 beschrijft enkele richtlijnen voor diagnostiek van chronische, 
subjectieve tinnituspatiënten. Aan de hand van literatuuronderzoek en klinische 
ervaring (beschreven in hoofdstuk 3) worden in dit hoofdstuk suggesties en adviezen 
gegeven betreffende;  

1) Anamnese, gericht op tinnituskarakteristieken, ototoxische medicatie en 
relevante voorgeschiedenis. 

2) Algemeen lichamelijk en KNO-specifiek onderzoek, gericht op de 
differentiatie tussen subjectieve en objectieve tinnitus, otologisch 
behandelbare oorzaken voor tinnitus en somatosensorische beïnvloeding 
van tinnitus.  

3) Algemene en tinnitus-specifieke audiologische onderzoeken, voor analyse 
van het gehoor en spraakverstaanbaarheid, luidheid en frequentie van 
tinnitus en eventuele maskeerbaarheid. Op indicatie kunnen aanvullende 
audiologische en vestibulaire onderzoeken verricht worden. 

4) Analyses van tinnitusernst, persoonlijkheidskarakteristieken en psychisch 
ongemak kunnen met behulp van gevalideerde vragenlijsten geëvalueerd 
worden. De voorgestelde selectie van internationaal gevalideerde 
vragenlijsten is geselecteerd vanwege de individuele toepasbaarheid.  

5) Indicaties voor aanvullende radiologische onderzoeken met CT of MRI zijn 
in dit hoofdstuk gegeven, evenals richtlijnen voor aanvullend 
bloedonderzoek. Of verwijzing naar andere specialisten nodig is, zal per 
individu bekeken moeten worden.  

Enkele van deze richtlijnen zijn toepasbaar bij elke patiënt, andere zijn geadviseerd 
op indicatie. Deze richtlijnen helpen de clinicus bij het identificeren van eventuele 
behandelbare oorzaken voor tinnitus, bij de analyse van  de verschillende vormen en 
karakteristieken van tinnitus en evaluatie van de aan tinnitus verwante 
persoonlijkheidskenmerken en uitingen van psychisch ongemak zoals angst, 
depressie en vitale uitputting.   

Hoofdstuk 3 beschrijft de resultaten van klinische evaluatie van 105 en 
vragenlijstanalyse van 265 chronische, subjectieve tinnituspatiënten. Patiënten zijn 
geanalyseerd volgens het diagnostisch protocol dat in hoofdstuk 2 beschreven is en 
de uitkomsten van deze analyses hebben tot de definitieve formulering van de 
richtlijnen uit hoofdstuk 2 geleid. Het voorgestelde protocol bleek gemakkelijk 
uitvoerbaar en interpreteerbaar in de klinische praktijk. Omdat tinnitus een 
subjectieve klacht is die alleen door de patiënt wordt waargenomen en niet 
geobjectiveerd kan worden door een externe observator, speelt het gebruik van 
gevalideerde vragenlijsten een grote rol in het analyseren van tinnitus en 
aanverwante problemen.  De geselecteerde vragenlijsten zijn goed in staat gebleken 
per individuele patiënt de tinnitusernst, persoonlijkheidskarakteristieken en 
psychisch ongemak te kwantificeren. De uitkomsten van het diagnostisch protocol 
kunnen de clinicus helpen om medische, audiologische of psychologische 
behandelopties te selecteren.  



GGGGG 
 

 
182

In hoofdstuk 4 worden de persoonlijkheidskarakteristieken neuroticisme, 
extraversie, emotionele stabiliteit en Type D persoonlijkheid vergeleken tussen een 
groep van 265 chronische tinnituspatiënten en 265 algemene KNO- patiënten zonder 
tinnitus of ernstige comorbiditeit. In dit hoofdstuk wordt de Type D 
persoonlijkheidsstructuur geïntroduceerd, niet eerder onderzocht in een 
tinnituspopulatie. Type D persoonlijkheid bestaat uit de subschalen ‘negatieve 
affectiviteit’ en ‘sociaal terugtrekkingsgedrag’, waarbij men alleen van deze Type D 
persoonlijkheid spreekt als beide kenmerken aanwezig zijn. Alle gemeten 
persoonlijkheidskarakteristieken blijken significant te verschillen tussen beide 
groepen, maar met name Type D persoonlijkheid vertoont een zeer sterke relatie met 
het hebben van tinnitus.  

De invloed van Type D persoonlijkheid op de ervaren kwaliteit van leven 
en tinnitusernst is geanalyseerd in hoofdstuk 5. De populatie van 265 
tinnituspatiënten is gesplitst naar het wel en niet hebben van een Type D 
persoonlijkheidsstructuur, waarbij bleek dat 94 patiënten een Type D 
persoonlijkheid hadden. Vergelijking tussen beide groepen laat zien dat de Type D 
tinnituspatiënten significant meer psychisch ongemak ervaren, bepaald door middel 
van vragenlijsten voor angst, depressiviteit en vitale uitputting. Dit is de eerste 
studie die de rol van vitale uitputting onderzoekt in een tinnituspopulatie. De invloed 
van Type D op de algemene fysieke en mentale kwaliteit van leven en tinnitusernst 
was deels direct aanwezig, maar deze invloed bleek met name bepaald te worden 
door de mate van angst en depressiviteit.  

De impact van angst en depressiviteit op de kwaliteit van leven, 
tinnitusernst en copingstrategieën is nader geanalyseerd in hoofdstuk 6.. In dit 
hoofdstuk is de tinnituspopulatie van 265 patiënten onderverdeeld in 4 subgroepen 
aan de hand van de afkappunt voor angst en depressiviteit van de HADS. Deze 
subgroepen zijn: 1) geen symptomen van angst en depressiviteit (n=108), 2) alleen 
angst, geen depressie (n = 27), 3) alleen depressie, geen angst (n = 26), 4) zowel 
angst als depressie (n = 104). Deze studie laat zien dat de patiënten die zowel 
angstig als depressief zijn een significant mindere kwaliteit van leven ervaren, met 
significant meer tinnitusernst en minder effectief toegepaste copingstrategieën. 
Angst en depressiviteit hebben dus duidelijk een elkaar versterkend effect. 

Concluderend uit hoofdstuk 5 en 6, kunnen we stellen dat, voor het 
verlagen van de ervaren tinnitusernst en verbeteren van de kwaliteit van leven, de 
clinicus zich moet richten op de behandeling van zowel angst als depressie, 
voornamelijk bij de mensen met een Type D persoonlijkheidsstructuur. 

 
Behandeling 
 
Tussen 2001 en 2003 is in een samenwerkingsverband tussen de afdelingen KNO en 
Neurochirurgie een experimentele behandeling gestart, bestaande uit continue 
elektrische stimulatie van de nervus vestibulocochlearis (achtste hersenzenuw). Via 
een retrosigmoidale benadering is bij zes patiënten een stimulatieelektrode 
geïmplanteerd rondom de achtste hersenzenuw, verbonden met een stimulator 
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geplaatst ter plaatse van het sleutelbeen door middel van een subcutane verlengdraad 
in de hals. Deze behandeling is ontwikkeld in analogie met behandeling van 
chronische pijn door middel van spinale ruggenmergstimulatie. De behandelde 
patiënten hadden allen ernstige, unilaterale tinnitus en waren doof aan hetzelfde oor. 
Daarnaast bleek geen enkele andere tinnitusbehandeling voor hen effectief.  

Hoofdstuk 7 presenteert de resultaten van de lange termijnevaluatie van 
deze neurostimulatiebehandeling, gemiddeld 42,5 maanden na implantatie. 
Resultaten van 4 patiënten worden beschreven.  Het behandelsucces is geanalyseerd 
aan de hand van een vragenlijstanalyse door middel van de THI (tinnitus handicap 
inventory), audiologische onderzoeken en een VAS-score voor behandelsucces op 
een schaal van 0 tot 10. Aan de hand van de totale THI-scores vóór, 3 en 42,5 
maanden na behandeling is met behulp van de formule van Cohen de effectgrootte 
van het behandelsucces bepaald. De effectgrootte van de lange termijn evaluatie was 
duidelijk groter dan die van 3 maanden na de ingreep en bleek een klinisch zeer 
relevant resultaat te hebben. De gemiddelde VAS-score voor behandelsucces was 
7,25. Het effect van de neurostimulatiebehandeling konden we niet objectiveren met 
behulp van audiologische onderzoeken. Het gerapporteerde succesvolle 
behandelresultaat bleek te berusten op een transformatie van het tinnitusgeluid naar 
een plezierig niveau of karakter. 

In hoofdstuk 8  is een experimentele behandeling met behulp van 
transcraniële magnetische stimulatie (TMS) beschreven.  Met behulp van een 8-
vormige spoel werd, volgens het principe van magnetische inductie, laagfrequente 
TMS uitgevoerd ter plaatse van de auditieve cortex. Omdat TMS in deze pilotstudie 
bij 5 van de 24 unilaterale patiënten in staat bleek de tinnitus tijdelijk te kunnen 
onderdrukken, lijkt TMS een interessant medium voor het moduleren van de aan 
tinnitus-gerelateerde hersenactiviteit. Interindividuele diversiteit aan 
tinnituskarakteristieken, beperkte intracerebrale penetratie en onduidelijke 
tinnituslokalisatie maken TMS tot op heden van beperkte waarde. 

   
Algemene conclusies en discussiepunten zijn beschreven in hoofdstuk 9. De 
waarden van de in dit proefschrift beschreven resultaten voor de klinische praktijk 
worden benadrukt en suggesties voor verder onderzoek worden gedaan. Het 
verbeteren van functionele beeldvormingtechnieken, het uitbreiden van 
dierexperimenteel onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe projecten met 
neuromodulatie, zijn essentieel om het inzicht te vergroten omtrent de 
pathofysiologische mechanismen van tinnitus en om uiteindelijk nieuwe interventies 
te ontwikkelen. Internationale uniformiteit in diagnostische richtlijnen en gebruik 
van internationaal gevalideerde vragenlijsten, verbeteren de tinnitusdiagnostiek en 
maken het mogelijk onderzoek en patiëntengegevens tussen verschillende landen 
samen te voegen of te vergelijken. Overeenkomstig met het diverse karakter van de 
voorgestelde diagnostische richtlijnen, dient ook de behandeling van tinnitus 
multidisciplinair te zijn, waarin per individu een balans moet worden gezocht tussen 
medische, audiologische en psychologische benaderingen.   
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