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Samenvatting 

Uit onderzoek blijkt dat de tinnitusluidheid geen voorspeller is van de hoeveelheid hinder 

die iemand ervan ondervindt. Daarom is het relevant om te kijken naar andere variabelen 

die de hinder zouden kunnen voorspellen. Het uitgevoerde onderzoek betrof een 

crosssectioneel 

vragenlijstonderzoek onder patiënten. Er werd onderzocht in hoeverre 

Ziektevariabelen, Ziektecognities, Angst en Depressie van invloed zijn op Hinder 

(gemeten met de THI) en Kwaliteit van Leven. 

90% van de patiënten (N=403) heeft een tinnitus die continu aanwezig is. Bij 

meer dan de helft is de last die ze ervaren van de tinnitus na verloop van tijd erger 

geworden. Vermoeidheid en stress verergeren bij 80% de tinnitus. De helft van de 

onderzochte groep heeft één of meerdere behandelingen ondergaan, dat kan variëren van 

gesprekken met een KNO arts, maatschappelijk werk of een alternatieve behandeling 

zoals acupunctuur. 

Gemiddeld geven de mensen een 6.4 (rapportcijfer) aan hun kwaliteit van leven, 

dat is voldoende maar wel laag. Mensen ervaren ook veel gevoelens van hulpeloosheid, 

angst en depressie. De tinnitus is een beperkende aandoening en mensen ervaren de last 

die het met zich mee brengt als zeer zwaar.We zien dat wanneer de hulpeloosheid die 

mensen ervaren lager is en de acceptatie van de tinnitus groter is er minder problemen 

zijn ten aanzien van angst, depressiviteit en ervaren last. Ook de kwaliteit van leven is 

dan hoger. 

Vooralsnog is er geen medicijn of operatie om de tinnitus te verhelpen maar wel 

kunnen hulpverleners helpen in het proces van acceptatie. Naar aanleiding van het 

onderzoek raden we hulpverleners aan om in hun werk zich vooral te concentreren op 

behandelingen om patiënten te leren omgaan met de aandoening om het leven met 

tinnitus dragelijker te maken. 


