
Hoort u geluiden die anderen niet horen?

Oorsuizen

Een ruis, piep of gebrom. Een hoge toon of een lage toon. Een enkele keer 

een heel muziekstuk. Continu of afwisselend. Oorsuizen ofwel tinnitus kent 

allerlei vormen. De geluiden zijn er in werkelijkheid niet, maar u hoort ze wel. 

Dat voortdurende geluid in uw hoofd kan er in hele lichte vorm zijn, maar ook 

allesoverheersend. Tinnitus kent vele oorzaken. Naar schatting heeft 1 miljoen 

mensen in Nederland een vorm van oorsuizen. Het aantal mensen met tinnitus 

neemt de laatste jaren toe.

“Begrip maakt al een 
wereld van verschil!”



Vele oorzaken, maar dé oorzaak is 
lang niet altijd vast te stellen
Oorsuizen kan het gevolg zijn van (langdurige) 
blootstelling aan te veel lawaai, maar ook van 
afwijkingen aan het gehoororgaan, het hoofd 
of het kaakgewricht. Daarnaast komt het voor 
als bijverschijnsel van allerlei aandoeningen, 
zoals hoge bloeddruk, de ziekte van Ménière 
of een brughoektumor, of als bijwerking van 
medicijnen. Slechthorendheid of overgevoelig-
heid voor geluid gaan regelmatig gepaard met 
oorsuizen. Om de oorzaak te achterhalen is het 
belangrijk dat u naar een kno-arts gaat. Maar 
al wordt u medisch onderzocht, lang niet altijd 
wordt de oorzaak vastgesteld.

Er is meer mogelijk dan velen denken
Voor de meeste vormen van tinnitus is geen 
medische behandeling. Feitelijk staat u voor 
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De NVVS-Commissie Tinnitus en Hyperacusis 
zet zich in voor mensen die last hebben van 
oorsuizen of die overgevoelig zijn voor geluiden 
(hyperacusis). De commissie biedt informatie via 
informatiemateriaal, via www.nvvs.nl/tinnitus en 
via regionale informatiebijeenkomsten. De com-
missie brengt mensen met tinnitus met elkaar in 
contact via lotgenotengroepen. Als u ervaringen 

uit wilt wisselen, dan kunt u ook terecht bij  
contactpersonen of op het internetforum  
www.nvvs.nl/forum/tinnitus. Tot slot komt de 
commissie op voor uw belangen en pleit o.a. 
voor een betere voorlichting en nazorg voor tin-
nituspatiënten na de diagnose door de kno-arts. 
Kijk vandaag nog op www.nvvs.nl/tinnitus of bel 
met de NVVS voor nadere informatie.

Wat heeft de NVVS-Commissie Tinnitus en Hyperacusis u te bieden?

NVVS (Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden)

Dé belangenvereniging voor iedereen met hoorproblemen 
– ook voor mensen met tinnitus!
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www.nvvs.nl/tinnitus

de lastige opgave om het te accepteren en 
ermee te leren omgaan. Een eerste stap: 
zoek informatie over tinnitus – weten hoe 
het zit kan al helpen om het oorsuizen te 
accepteren. Een tweede stap: leer van ande-
ren – neem kennis van hoe anderen met hun 
tinnitus omgaan en kijk wat voor u handig 
of behulpzaam zou zijn. Een volgende 
stap: zoek advies of begeleiding als u er 
zelf niet uitkomt. Er zijn diverse trainingen 
en mogelijkheden voor lotgenotencontact 
waar u steun aan kunt hebben. Daarnaast is 
het belangrijk dat de mensen in uw directe 
omgeving weten waar u last van heeft. 
Duidelijkheid over de aandoening en begrip 
van uw omgeving maken het makkelijker 
om het oorsuizen te accepteren en ermee te 
leren omgaan. Allemaal aanknopingspunten 
waarbij de NVVS u wil ondersteunen.


