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Nederlandse samenvatting

Inleiding
Tinnitus, ofwel oorsuizen genoemd, is het fenomeen waarbij een persoon geluid waarneemt 
in de afwezigheid van een uitwendige stimulus of geluidsbron. Tinnitus komt naar schatting 
voor bij 8-20% van de Westerse bevolking en is daarmee een veelvoorkomend probleem. 
Daarnaast verwacht de Wereldgezondheidsorganisatie een toename van het aantal mensen dat 
tinnitus krijgt, omdat de voorspelling is dat het aantal patiënten met gehoorverlies toeneemt. 
Gehoorverlies is een bekende risicofactor voor het ontwikkelen van tinnitus. Tinnitus kan zich op 
verschillende manieren uiten: sommige patiënten horen het geluid in één oor, anderen centraal 
in het hoofd. Ook kan het type geluid dat patiënten horen variëren, bijvoorbeeld van een hoge 
toon tot een breedbandige ruis. Tinnitus kan een negatieve impact hebben op de kwaliteit 
van leven. Regelmatig gaan de klachten samen met psychologische klachten zoals depressie, 
angst of slapeloosheid. In dit proefschrift evalueerden en onderzochten we verschillende 
behandelmethoden voor patiënten met ernstige tinnitus.

De grootste groep van tinnituspatiënten heeft subjectieve tinnitus, waarbij alleen de patiënt 
zelf een geluid waarneemt (een fantoomgeluid). Deze vorm van tinnitus wordt dan ook vaak 
vergeleken met fantoompijn. Dit in tegenstelling tot objectieve tinnitus, waarbij het geluid ook kan 
worden waargenomen door een ander persoon, zoals suizen door een vernauwd bloedvat nabij 
het oor. Deze vorm van tinnitus is echter zeldzaam en wordt in dit proefschrift niet behandeld.

Men maakt anatomisch onderscheid tussen het perifere auditieve systeem (van trommelvlies, 
gehoorbeenketen tot en met het slakkenhuis) en het centraal auditieve systeem (van 
gehoorzenuw, gehoorkern in de hersenstam tot en met hersenschors). Het centrale zenuwstelsel 
speelt een belangrijke rol in het ontstaan en ervaren van subjectieve tinnitus. De theorie achter 
het ontstaan van tinnitus is dat de afwezigheid van input vanuit het perifere auditieve systeem, 
zoals bijvoorbeeld gehoorverlies vanuit het slakkenhuis (cochlea), zorgt voor een afname van 
remmende processen in het centraal auditieve systeem, wat uiteindelijk leidt tot een hyperactieve 
staat van het centraal auditieve systeem. Verhoogde spontane activatie en verhoogde synchrone 
activiteit van neuronen in de hersenschors (cortex) die verantwoordelijk zijn voor het waarnemen 
van het gehoor zijn factoren die mogelijk leiden tot het waarnemen van tinnitus.

Een genezende behandeling voor tinnitus is er niet. De behandeling van tinnitus in de algemene 
praktijk bestaat vooral uit voorlichting en uitleg aan de patiënt. Verder kan een onderscheid gemaakt 
worden tussen behandelingen die beogen tinnitus zelf te verminderen, zoals hoortoestellen of 
ruismaskeerders, en behandelingen die erop gericht zijn de negatieve gevolgen van tinnitus 
te verminderen, zoals psychologische ondersteuning in de vorm van bijvoorbeeld cognitieve 
gedragstherapie. Echter, niet alle patiënten hebben voldoende baat bij deze behandelingen en 
sommige van deze patiënten hebben een therapieresistente vorm van tinnitus. In de afgelopen 
jaren zijn daarom ook meer invasieve therapieën onderzocht. Deze therapieën richten zich tot 
aangrijpingspunten in de cochlea, de gehoorzenuw en –kern (vestibulocochlaire zenuw en 
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cochleaire nucleus) en de auditieve cortex. In dit proefschrift werden specifiek de mogelijkheden 
van neurochirurgische interventies op het niveau van de vestibulocochleaire zenuw en nucleus 
voor de behandeling van tinnitus geëvalueerd en onderzocht.

Variatie in tinnituspatiënten
Een uitdaging in het onderzoek naar de behandeling van tinnitus, is dat de groep met 
tinnituspatiënten erg gevarieerd is. Verschillende risicofactoren, nevendiagnoses, de mate van 
stress die iemand ervaart en de reactie op behandelingen maken dat de groep tinnituspatiënten 
erg heterogeen is. Om meer inzicht te krijgen in deze heterogene groep tinnituspatiënten, 
hebben we een cluster analyse verricht op een grote dataset van tinnituspatiënten, met 
als doel om subgroepen te identificeren. De resultaten van deze analyse zijn beschreven in 
Hoofdstuk 2. Voor deze analyse werd patiënt gerelateerde informatie (zoals verschillende 
tinnituskarakteristieken en scores van vragenlijsten) en door een arts of audioloog vastgestelde 
informatie (diagnose, gehoortest, nevendiagnoses) gebruikt van 1.783 tinnituspatiënten die het 
tinnitusspreekuur bezochten in het Universitair Medisch Centrum Groningen. Voor het verrichten 
van een cluster analyse zijn de definiërende variabelen van groot belang. Zoals beschreven 
in Hoofdstuk 2 werden de variabelen op twee verschillende manieren geselecteerd. Beide 
analyses leidden tot verschillende groepen, ofwel ‘clusters’, van tinnituspatiënten. De groepen 
waren vooral van elkaar onderscheiden op basis van hoe de tinnitus veranderde in reactie op 
externe factoren, zoals bijvoorbeeld het effect van hard geluid. Echter in beide analyses liet de 
clustering een lage stabiliteit zien, wat betekent dat de groepen een significante hoeveelheid 
overlap hadden en niet voldoende van elkaar verschilden. Een verklaring voor deze bevinding 
zou kunnen zijn dat: (1) de onderzochte tinnitusgroep meer een continuüm vormt zonder dat 
er duidelijk afgrensbare subgroepen zijn, of (2) dat de subgroepen in de gebruikte dataset niet 
geïdentificeerd konden worden omdat niet de juiste variabelen zijn gebruikt. Ten aanzien van het 
tweede punt: hypothetisch zouden bijvoorbeeld anatomische gegevens van MRI-scans, metingen 
van hersengolven of genetische data het onderscheid tussen verschillende groepen kunnen 
versterken. Deze gegevens waren voor de onderzochte patiëntengroep echter niet beschikbaar. 
Desalniettemin blijft onderzoek naar het vinden van subgroepen in de tinnituspopulatie van 
groot belang om meer inzicht te krijgen in het mechanisme van tinnitus en voor het ontwikkelen 
van meer gepersonaliseerde behandelingsstrategieën.

Microvasculaire decompressieoperatie
Tinnitus heeft vele potentiële oorzaken en een neurovasculair conflict van de vestibulocochleaire 
zenuw, één van de twaalf hersenzenuwen, is één van deze mogelijke oorzaken. Bij een neurovasculair 
conflict komt een hersenzenuw in contact met een nabijgelegen bloedvat, waardoor druk op 
en irritatie van de zenuw kan ontstaan. Dit kan leiden tot klachten passend bij de betreffende 
hersenzenuw. Bekende neurovasculair conflicten zijn bijvoorbeeld trigeminusneuralgie waarbij 
pijnscheuten in het gelaat optreden (neurovasculair conflict van de gevoelszenuw van het 
gezicht) en hemifaciale spasmen waarbij trekkingen van het gelaat optreden (neurovasculair 
conflict van de motorische aangezichtszenuw). Deze ziektebeelden kunnen vaak succesvol 
worden behandeld door een operatie waarbij het bloedvat wordt losgemaakt van de zenuw, 
een zogenaamde microvasculaire decompressieoperatie. In wetenschappelijke literatuur wordt 
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gesuggereerd dat een neurovasculair conflict van de vestibulocochleaire zenuw symptomen kan 
geven van tinnitus, soms gecombineerd met duizeligheidssymptomen (vertigo) en verminderd 
gehoor. Microvasculaire decompressieoperaties zijn echter (nog) geen routinematige operatie 
voor deze symptomen, mede omdat het succespercentage onduidelijk is. Om hier meer inzicht in 
te verschaffen, verrichtten we een systematische review en meta-analyse van data van individuele 
patiënten die een microvasculaire decompressieoperatie vanwege tinnitus hebben ondergaan. 
Deze review wordt beschreven in Hoofdstuk 3.

Uit de review bleek dat bij dit type operatie een vrij hoog complicatiepercentage voorkomt, 
namelijk 11%. De succeskans van de operatie, gedefinieerd als het volledig verdwijnen van 
symptomen, bij patiënten met alleen tinnitus was laag (28%). Ook bij patiënten met alleen 
duizeligheidsklachten was het succespercentage laag (32%). Echter, wanneer patiënten 
beide klachten tegelijk ervaarden, werd een veel hoger succespercentage van de operatie 
gevonden (62%). Uit de analyse van individuele patiënten data bleek ook dat patiënten met 
beide symptomen meer kans hadden op succes van de operatie. Deze bevinding kan verklaard 
worden door het feit dat wanneer een patiënt beide symptomen ervaart, het meer waarschijnlijk 
is dat een neurovasculair conflict de onderliggende oorzaak is van deze klachten. Immers: de 
vestibulocochleaire zenuw bestaat uit zowel een bundel met gehoor- en evenwichtsvezels 
en beide kunnen ten gevolge van irritatie door een bloedvat zijn aangedaan. Het blijft echter 
een uitdaging om deze symptomen te onderscheiden van andere oorzaken die tinnitus en 
duizeligheid gecombineerd kunnen geven, zoals de ziekte van Ménière.

MRI en de detectie van een symptomatisch neurovasculair conflict
Op een MRI-scan van de hersenen kunnen onder andere hersenzenuwen en bloedvaten 
afgebeeld worden. Een MRI-scan zou daarom kunnen helpen om een neurovasculair conflict 
correct te diagnosticeren als onderliggende oorzaak van tinnitus. Echter, van eerdere onderzoeken 
is bekend dat een neurovasculair conflict ook gevonden kan worden op een MRI bij patiënten 
die geen klachten hebben. Er kan daardoor twijfel ontstaan of het neurovasculair conflict 
wel de oorzaak is van de klachten van de patiënt. Het zou kunnen zijn dat een bepaald type 
neurovasculair conflict zoals te zien op de MRI, zoals een deukje in de zenuw of een lus van een 
bloedvat rondom de zenuw, kan helpen om patiënten met een symptomatisch neurovasculair 
conflict te identificeren. Om dit te onderzoeken, hebben we in een retrospectief onderzoek MRI-
beelden van 220 oren van tinnituspatiënten geanalyseerd. Zoals beschreven in Hoofdstuk 4, 
volgde hieruit dat wanneer een neurovasculair conflict van de vestibulocochleaire zenuw op MRI 
werd gezien, dit niet altijd gerelateerd was met klachten van tinnitus aan diezelfde zijde. Ook werd 
er geen significant verband gezien tussen het type compressie en symptomen van tinnitus en/
of gehoorverlies aan die zijde. Samenvattend concluderen we dat wanneer een neurovasculair 
conflict van de vestibulocochleaire zenuw op MRI wordt gezien in een patiënt met tinnitus, dit 
zelden relateert aan tinnitussymptomen, onafhankelijk van het type neurovasculair conflict. 
Wanneer een patiënt gecombineerde symptomen heeft van zowel tinnitus als duizeligheid en 
het vermoeden toch bestaat dat dit komt door een neurovasculair conflict, is de succeskans van 
de operatie het hoogst (Hoofdstuk 3). Men moet hierbij echter rekening houden met een vrij 
hoog percentage complicaties ten gevolge van de operatie.

Nederlandse samenvatting



 158  

Neurostimulatie door middel van een ringelectrode om de vestibulocochlaire zenuw
In het kader van neurochirurgische behandelingen voor tinnitus werden in dit proefschrift 
verschillende aangrijpingspunten voor neurostimulatie van het auditieve systeem beschreven 
en onderzocht. Het idee van directe stimulatie van het auditieve systeem als behandeling voor 
tinnitus is gebaseerd op de hypothese dat het terugbrengen van input in het auditieve systeem de 
afwijkende organisatie van het centraal auditieve systeem kan verminderen of zelfs normaliseren. 
Neurostimulatie van de gehoorzenuw met een speciaal ontworpen ringelectrode is één van de 
behandelingsstrategieën die werd onderzocht. In Hoofdstuk 5 zijn de langetermijnresultaten 
beschreven van tien tinnituspatiënten die met een ringelectrode werden geïmplanteerd. Er werd 
onder andere gevonden dat er in de gehele populatie een significante afname van tinnituslast 
werd gezien en dat iets meer dan de helft (6/10) van de patiënten zelf de behandeling als ‘succesvol’ 
beoordeelde. Echter, de prijs hiervan was dat bij een ruime meerderheid van de patiënten 
na de operatie een substantiële verslechtering van het gehoor als gevolg van de implantatie 
werd gevonden. In deze studie werd daarom geconcludeerd dat deze vorm van stimulatie niet 
geschikt is voor patiënten met een normaal of matig gehoorverlies. Bij patiënten met ernstig 
gehoorverlies en tinnitus is ondertussen gebleken dat een cochleair implantaat effectief is in het 
verminderen van tinnituslast in patiënten met enkelzijdige doofheid, met als voordeel dat een 
cochleair implantaat tevens een positief effect heeft op het herstellen van gehoormogelijkheid. 
Concluderend, omdat de ringelectrode niet geschikt lijkt voor patiënten met nog (deels) 
functioneel gehoor en omdat voor patiënten met ernstig gehoorverlies een cochleair implantaat 
een beter effect op tinnitus heeft en ook gehoorverbeteringseffect geeft, werd geconcludeerd 
dat neurostimulatie met de ringelectrode geen plaats heeft in de behandeling van tinnitus.

Neurostimulatie met een hersenstam implantaat
Het overgrote deel van de patiënten met tinnitus heeft een redelijk goed gehoor of in ieder 
geval een resterend gehoor. Voor deze patiënten leek er geen geschikte neurostimulatie 
behandelingsmogelijkheid in ontwikkeling te zijn. Daarom werd een auditory brainstem implant 
(ABI) of ‘hersenstam implantaat’ gesuggereerd als behandeloptie voor tinnitus in Hoofdstuk 
6. De ABI is een implantaat vergelijkbaar met een cochleair implantaat en is ontworpen voor 
verbetering van het gehoor in volledig slechthorende patiënten die geen mogelijkheid hebben 
voor een cochleair implantaat, zoals patiënten met neurofibromatose type II. Daarbij ligt de 
electrode van de ABI echter niet in de cochlea zoals bij een cochleair implantaat, maar direct 
op de cochleaire nucleus ter plaatse van de hersenstam. Het idee om de ABI te gebruiken als 
tinnitusonderdrukker is gebaseerd op bevindingen bij neurofibromatose type II patiënten, waarbij 
implantatie van de ABI met als doel verbetering van het gehoor, als positief neveneffect had 
dat eventuele klachten van tinnitus ook verminderden. Tevens hebben dierstudies aanwijzingen 
laten zien dat stimulatie van de cochleaire nucleus een potentieel gunstig aangrijpingspunt is om 
tinnitus te verminderen. Omdat bij ABI-implantatie de cochlea niet wordt geopend zoals bij een 
cochleair implantaat, is de hypothese dat het gehoor bij ABI-implantatie gespaard zou blijven. 
We hebben een experimentele pilotstudie opgezet om het effect van implantatie met de ABI 
op tinnitus (primaire uitkomstmaten) en onder andere gehoor en veiligheid van de implantatie 
(secundaire uitkomstmaten) te onderzoeken. In Hoofdstuk 6 is het studieprotocol beschreven. 
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Op dit moment is de ABI-studie nog lopende. In Hoofdstuk 7 zijn de resultaten van de eerste 
twee patiënten beschreven die een ABI-implantatie hebben ondergaan. Zowel de implantatie 
als het beloop na de operatie verliep zonder complicaties. Uit tinnitus gerelateerde vragenlijsten 
afgenomen één jaar na de implantatie bleek dat de ABI een substantieel en stabiel effect had op 
het verminderen van tinnitus in deze twee patiënten. Ook bleef bij deze patiënten het gehoor 
in het geïmplanteerde oor onbeschadigd na de operatie. Eén patiënt ervaarde zelfs een positief 
effect op het verstaan van spraak met de ABI. De ABI-studie is momenteel nog gaande en uit 
de ABI-implantatie bij andere patiënten moet blijken of deze positieve bevindingen consistent 
zullen worden gevonden.

Concluderend
Dit proefschrift beschrijft een aantal studies die inzicht geven in neurochirurgische behandelopties 
voor ernstige tinnitus, zoals microvasculaire decompressie, stimulatie van de gehoorzenuw met 
een ringelectrode en stimulatie van de gehoorkern met de ABI. Deze laatste behandeloptie lijkt 
het meest veelbelovend te zijn, echter zal verder onderzoek dit moeten bevestigen. Onderzoek 
naar tinnitus is een actief veld wereldwijd en vele studies naar invasieve behandelingen 
worden momenteel opgezet en verricht met als gezamenlijk doel het vinden van een optimale 
behandeling voor tinnitus. Het is de verwachting dat deze studies in de toekomst zullen leiden 
tot meer inzicht in de oorzaak van tinnitus en uiteindelijk ook tot goede behandelopties voor 
patiënten met ernstig invaliderende tinnitus die niet kunnen worden geholpen met conservatieve 
behandelopties.
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