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Samenvatting
Achtergrond Tinnitus is een veelvoorkomend symptoom met vaak negatieve gevolgen voor het
dagelijkse leven en is moeilijk te behandelen. Deze scriptie bevat de resultaten van een kleinschalig
onderzoek naar de potentiële effectiviteit van een nieuwe aanpak in de behandeling van chronische
subjectieve tinnitus. Deze behandeling integreert de akoestisch‐optische neuromodulatie therapie, die
gebaseerd is op reguliere inzichten in tinnitus, en laseracupunctuur, een moderne vorm van
acupunctuur geworteld in de oude kennis van de Traditionele Chinese Geneeskunde.
Methode Vier proefpatiënten hebben gedurende acht weken zestien behandelingen gehad met de
akoestisch‐optische neuromodulatie therapie en acht laseracupunctuurbehandelingen. Daarnaast
luisterden ze dagelijks thuis naar muziek waar hun tinnitusfrequentie uitgefilterd was met een
bandbreedte van één octaaf. De effectiviteit van deze nieuwe benadering is gemonitord met behulp van
de volgende grootheden: de tinnitusfrequentie, het minimale tinnitusmaskeringsniveau, de Tinnitus
Handicap Inventory (THI) score en VAS‐scores voor geluidssterkte, tinnitusbewustzijn en irritatieniveau.
Resultaten De tinnitus frequentie is in de loop van het onderzoek veranderd bij twee proefpatiënten, de
THI score is afgenomen met 27% tot 67% voor drie patiënten en de VAS‐scores voor de tinnitus
geluidssterkte en het irritatieniveau laten bij drie patiënten een neerwaartse trend zien met een daling
van 0,2 tot 1,8 VAS punten en 0,5 tot 5,0 VAS punten respectievelijk, op een schaal van 0 tot 10.
Conclusies De resultaten laten een positief effect zien van deze integrale benadering op de VAS‐scores
voor tinnitusgeluidssterkte en het irritatieniveau en op de THI scores, maar de beperkte opzet van dit
onderzoek laat niet toe om hier een conclusie over de werkzaamheid op te baseren. Een dubbelblind
gerandomiseerde vervolgonderzoek met grotere groepen proefpatiënten is nodig om deze effecten te
verifiëren.

Summary
Background Tinnitus is a regularly occurring symptom with an often negative impact on daily life and is
difficult to treat. This thesis contains the results of a small‐scale study set up to explore the potential
effectiveness of a new approach in the treatment of chronic subjective tinnitus. This treatment
integrates the acoustic‐optical neuromodulation therapy, which is based on western medicine insights in
tinnitus, and laser acupuncture, a modern form of acupuncture rooted in the old knowledge of the
Traditional Chinese Medicine.
Methods Four patients received sixteen treatments with the acoustic‐optical neuromodulation therapy
as well as eight laser‐acupuncture treatments during a period of eight weeks. Additionally, they listened
to notched music on a daily basis; a one‐octave frequency band, centered on the tinnitus frequency, was
filtered out of this music. The effectiveness of this new approach has been monitored using the
following observables: the tinnitus frequency, the minimal tinnitus masking level, the Tinnitus Handicap
Inventory (THI) score and VAS‐scores for tinnitus loudness, tinnitus awareness and irritation level.
Results The tinnitus frequency has changed in the course of the treatment period for two patients, the
THI score has decreased substantially with 27% to 67% for three patients and the VAS‐scores for tinnitus
loudness and the irritation level show a downward trend for three patients with a reduction by 0,2 to
1,8 VAS points and 0,5 to 5,0 VAS points respectively, on a scale of 0 to 10.
Conclusions The results show a positive effect on the VAS‐scores for the tinnitus loudness and irritation
level and the THI scores, but the limited set‐up of this study does not allow for any conclusions to be
drawn on the effectiveness of this integral approach. A follow‐up in the form of a double‐blind
randomized clinical trial is indispensable to verify the observed effects in a larger patient population.
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1 INLEIDING
De termen “Tinnitus” en “Tinnitus Aurium” zijn afgeleid van het Latijnse werkwoord tinnire dat
klingelen betekent en het Latijnse woord auris voor oor. Mensen met tinnitus ervaren een geluid in de
oren of het hoofd, zonder dat er sprake is van een externe geluidsbron. Dit geluid verschilt per individu;
zo beschrijven sommigen het als suizen, en anderen horen een piepen, sissen, ruisen, zoemen, tjirpen,
klingelen, fluiten, of brommen. In de volksmond wordt tinnitus vaak aangeduid met de term oorsuizen.
Aangezien er echter vaak sprake is van een ander soort geluid dan suizen, is deze benaming niet erg
accuraat.
Vrijwel iedereen kent de tijdelijke vorm van tinnitus, waarbij af en toe een piepje of bromgeluid wordt
waargenomen dat binnen een minuut weer verdwijnt of de disco‐tinnitus die tot een paar dagen blijft
hangen na blootstelling aan harde muziek of andere geluiden. Voor een deel van de populatie heeft de
tinnitus echter een blijvend karakter. De aandoening kan mild zijn, maar ook extreme vormen
aannemen. In ernstige gevallen kan tinnitus de kwaliteit van leven sterk aantasten, doordat mensen te
kampen krijgen met concentratie‐ en slaapproblemen en zelfs gevoelens van wanhoop en depressie. In
een enkel geval kan dit suïcidale neigingen tot gevolg hebben.
Tinnitus kwelt de mensheid al sinds duizenden jaren. Zo wordt er in de Ebers papyrusrol, één van de
oudste medische documenten uit het jaar 1500 v. Chr., gerefereerd aan een aandoening die “behekste
oren” werd genoemd. De behandeling bestond uit het toediening van allerhande substanties via een
hollen pijpje in het gehoorkanaal. Zo’n 400 v. Chr. waren het de Grieken Hippocrates en Aristoteles, die
op het idee kwamen de tinnitusgeluiden te maskeren met extern geluid. Dit idee heeft de tand des tijds
doorstaan en wordt in sommige moderne behandelingstechnieken nog steeds toegepast.
Door de eeuwen heen zijn er vele mensen geweest met tinnitus. De componist Robert Schumann (1810‐
1856) heeft zijn tinnitus beschreven als muziek die „ihm Engel vorsangen” (vert. …engelen hem
voorzongen…). De meeste mensen ervaren hun tinnitusgeluiden echter als een stuk minder aangenaam.
Een andere componist Ludwig von Beethoven (1770‐1827) beklaagt zich in een brief aan een vriend:
… meine Ohren, die sausen und brausen Tag und Nacht fort...
( …mijn oren, die suizen en bruisen dag en nacht door…)
De reformator Martin Luther (1483 – 1546) heeft ooit ergens geschreven:
…Niemand glaubt mir, wie viel Qual mir der Schwindel, das Klingen und Sausen der
Ohren verursacht. Ich wage nicht, eine Stunde ununterbrochen zu lesen, auch nicht
etwas klar zu durchdenken oder zu betrachten; sogleich ist nämlich das Klingeln da...
( …Niemand gelooft me, hoezeer de duizeligheid en het klingelen en suizen van de oren
mij kwellen. Ik waag het niet een uur ononderbroken te lezen, ook niet iets goed door te
denken of te beschouwen; direct is dan namelijk het klingelen aanwezig.. ).
Uit deze echo’s uit het verleden spreekt duidelijk het gevoel van wanhoop dat tinnitus kan veroorzaken
en komt de negatieve impact op het dagelijks leven helder naar voren. Ook heden ten dage hebben veel
mensen hier dagelijks mee te maken.
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1.1 PREVALENTIE
Tinnitus is een veel voorkomende aandoening. Onderzoeken laten verschillende prevalentiecijfers zien
voor tinnitus, afhankelijk van de gehanteerde definitie. Recent onderzoek door Krog et al. (1) toont aan
dat 16 tot 21% van de bevolking in meer of mindere mate last heeft van tinnitus. Slechts een kleine
groep van 3‐6% lijdt aan de ernstige vorm van tinnitus (2). Lamoré (3) laat in figuur 1 de resultaten zien
van een bevolkingsonderzoek in de VS, uitgevoerd door het ‘National Institute on Deafness and Other
Communication Disorders’ in 1994‐1995 .

Figuur 1: Prevalentie van de aandoening tinnitus per leeftijdscategorie op basis van een
Amerikaans onderzoek (bron: Lamoré ( (3))
Hieruit blijkt dat tinnitus meer voorkomt in hogere leeftijdscategorieën en dat mannen een iets grotere
kans hebben op het ontwikkelen van tinnitus. Met het vergrijzen van de bevolking ligt het in de lijn der
verwachting dat tinnitus als klacht steeds vaker de kop op steekt.
In Nederland krijgt naar schatting 1 miljoen mensen hier gedurende hun leven mee te maken. Dit heeft
de NNVS (Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden) becijferd (4). Volgens hun schatting hebben
100.000 Nederlanders er veel last van en leidt de aandoening bij een groep van zo’n 25.000 mensen tot
psychosociale problemen.

1.2 BEHANDELING MET ACUPUNCTUUR
In de afgelopen decennia zijn er vele studies uitgevoerd naar de effectiviteit van acupunctuur in de
behandeling van tinnitus. In die periode zijn er twee overzichtsartikelen verschenen die deze studies
systematisch naast elkaar hebben gezet en beoordeeld op hun kwaliteiten: Park et al. (5) in 2000 en Kim
et al. (6) in 2012. Beide metastudies concluderen dat er momenteel geen overtuigend wetenschappelijk
bewijs is voor de effectiviteit van acupunctuur in de behandeling van tinnitus. Aan de ene kant is het
aantal goed opgezette onderzoeken (de zogenaamde “randomised clinical trials”, of RCT’s) te klein en
aan de andere kant zijn de uitkomsten van de weinig goed opgezette onderzoeken niet eenduidig.
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Om een idee te krijgen van de huidige stand van zaken voor wat betreft de wetenschappelijke basis voor
het behandelen van tinnitus met acupunctuur, wordt hieronder een kort overzicht gegeven van de
recentste inzichten op basis van de studie van Kim et al. (6). Van de 97 studies naar acupunctuur en
tinnitus blijken er maar 9 te voldoen aan de strenge criteria die gesteld worden aan een goed opgezette
RCT in de acupunctuur (zie STRICTA richtlijnen (7)). Deze 9 studies zijn weergegeven in tabel 1, waarbij
beknopt de toegepaste behandeling en de opzet van het onderzoek met de resultaten worden
beschreven. Zeven RCT’s maakten gebruik van Sham acupunctuur in hun controlegroep, dat wil zeggen
het toepassen van acupunctuur op punten op het lichaam die niet overeenstemmen met echte
acupunctuurpunten. Hiervan baseerden twee hun behandeling op schedelacupunctuur. Twee RCT’s
vergeleken de werking van acupunctuur met medicatie. Jeon et al. (8) benutte als enige naast
acupunctuur ook infrarood laserlicht om de bloedcirculatie rond het oor te verbeteren tijdens de
acupunctuurbehandeling. Wang et al. (9) en Marks et al. (10) maten in hun studie de effectiviteit van
elektro‐acupunctuur. De Azevedo et al. (11) keek niet naar de impact van de behandeling op de
tinnitusbeleving zelf, maar bepaalde de oto‐akoestische emissies en hun suppressie in de patiënten.
Spontane oto‐akoestische emissies zijn zwakke geluiden die genereerd worden door het binnenoor zelf
als gevolg van de hoge versterking die het oor moet leveren om frequenties dichtbij de gehoordrempel
te kunnen waarnemen. Oto‐akoestische emissie kunnen ook geïnduceerd worden door extern geluid
aan te bieden (clicks of tonen). Het in voldoende mate optreden van oto‐akoestische emissies is een
maat voor het naar behoren functioneren van het middenoor, de buitenste haarcellen in het slakkenhuis
van het binnenoor en de auditieve efferente neurale paden die ook betrokken zouden zijn bij het
ontstaan van tinnitus (zie ook paragraaf 2.2). Disfunctioneren van deze netwerken kan leiden tot een
minder effectief onderdrukken van abnormale activiteit in de auditieve neurale paden. Hij vond een
significante toename van de oto‐akoestische emissies na acupunctuur wat een maat is voor een beter
functioneren van het midden‐ en binnenoor. Daarnaast vond hij in bepaalde gevallen een toename van
de suppressie van deze emissies door acupunctuur.
In de meeste RCT’s bestond het behandelingstraject uit 6 of minder sessies, wat normaal gesproken als
te kort wordt beschouwd om goede resultaten te behalen bij een chronische lastige klacht als tinnitus.
Positieve uitzonderingen hierop vormen de studies van Vilholm et al. (12) en Jeon et al. (8). Daarnaast
werd er in veel RCT’s gebruik gemaakt van vaste punten die niet of te weinig werden aangepast aan het
specifieke klachtenpatroon van de patiënt. Alleen Vilholm et al. (12) en Hansen et al. (13) baseerden de
keuze van de acupunctuurpunten in meer of mindere mate op het onderliggende syndroom van de
individuele patiënt. De twee RCT’s van Tan et al. (14) en Jiang et al. (15) vergeleken acupunctuur in de
ene groep met medicatie in de controlegroep. Aangezien de effectiviteit van medicatie tegen tinnitus
nog onvoldoende bewezen is en er verschillen zijn in werking tussen de verschillende medicijnen, is het
bewijs verkregen in deze onderzoeken aangaande de effectiviteit van acupunctuur onduidelijk.
Samenvattend kan gezegd worden dat van de 9 RCT’s er 5 een positief effect vinden van acupunctuur op
tinnitus of de oto‐akoestische emissies en 4 geen significante verschillen zien met de controlegroepen.
De studie van Vilholm et al. (12) lijkt de beste opzet te hebben, uitgaande van 25 behandelingssessies in
2 maanden waarbij acupunctuurpunten individueel gekozen worden. Deze studie vindt echter geen
bewijs voor de werking van acupunctuur. Opvallend is wel dat de studie van Jeon et al. (8), die de
combinatie test van lichaamsacupunctuur met infrarood laserlicht, wel een significante verbetering van
de tinnitus laat zien. Dit is hoopvol, omdat ook in dit onderzoek gebruik wordt gemaakt van
laserstimulatie van de cochlea in combinatie met lichaamsacupunctuur.
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Tabel 1: Randomised Clinical Trials voor effectiviteit van acupunctuur bij tinnitus
Eerste auteur Patiënt‐
Behandeling
Controle‐
Resultaat
[jaartal] (ref)
aantal
groep
Hansen
[1982]
(13)

17
(unilaterale
tinnitus)

Marks
[1984]
(10)

14
(chronische
unilaterale
tinnitus)

Vilholm
[1998]
(12)

53
(ernstige
tinnitus)

Okada
[2006]
(16)

76

De Azevedo
[2007]
(11)

38

Tan
[2007]
(14)

90 (tinnitus
neurale
oorsprong)

Jiang
[2010]
(15)

60
(seniele
tinnitus)

Wang
[2010]
(9)

50

Jeon
[2012]
(8)

33
(unilaterale
tinnitus)

8

Acupunctuur
6 sessies (15 min.) / 3 weken
Punten
SJ‐21/3/17, GB‐2 (ipsilateraal)
+ Exces‐type: LIV‐2
+ Leegte‐type: KID‐3
Elektro‐acupunctuur
2 sessies (20 min.) / 2 weken
Punten
LI‐4/5, SI‐4/5/19, KID‐6, PC‐9, GB‐
11/12, SJ‐17 + vertigo oorpunt
Acupunctuur
25 sessies (30 min.) / 2 maanden
Punten
SI‐19, GB‐2, SJ‐17, DU‐20
(bilateraal)
+ individuele distale punten
Schedelacupunctuur
1 sessie
Punten
Cochleair/vestibulair gebied
(bilateraal of ipsilateraal)
Schedelacupunctuur
1 sessie (15 sec.)
Punten
Cochleair/vestibulair gebied
(bilateraal of ipsilateraal)
Acupunctuur
3 sessies (20 min.)
Punten
Cervicaal HwaToJiaJi
Acupunctuur
3 sessies (20 min.)
Punten
SiShenCong, SJ‐21, GB‐2
(bilateraal/ipsilateraal)
Acupunctuur (MA)
6 sessies (25 min.)/ 6 weken
Elektro‐acupunctuur (EA)
6 sessies (25 min.)/ 6 weken
Punten
GB‐8/2/20, DU‐20, SJ‐17/3,
ST‐36 (bilateraal)
Acupunctuur + IR laser rond oor
10 sessies (10 min.) / 5 weken
Punten
GB‐12/20 (bilateraal)
DU‐14/15/16/20/21 (ipsilateraal)
BL‐2, LI‐20 (bilateraal)
SJ‐12/22/17, SI‐19, GB‐2/7, DU‐20,
YinTang

Sham
acupunctuur

Geen significant effect van
acupunctuur.

Sham
acupunctuur

Geen significant effect van
acupunctuur.

Sham
acupunctuur

Geen significant effect van
acupunctuur.

Sham
schedel‐
acupunctuur

Positief effect van
schedelacupunctuur op
tinnitus

Sham
schedel‐
acupunctuur

Acupunctuur heeft een
significant positief effect op
de oto‐akoestische emissies
bij patiënten met tinnitus

Medicatie

Positief effect acupunctuur
op tinnitus

Medicatie

Geen verbetering

Sham
acupunctuur

kwaliteit van leven lijkt
verbeterd bij EA en MA,
maar geen significant
verschil tussen groepen
m.b.t. tinnitus voorkomen
en geluidsniveau

Sham
acupunctuur

Positief lange termijn effect
van acupunctuur op tinnitus

1.3 ACHTERGROND VAN DIT ONDERZOEK
De oorzaken van tinnitus zijn niet altijd te achterhalen. Soms is er een duidelijk aanwijsbare fysiologische
afwijking in het gehoororgaan, het nekgebied of de bloedvaten in de regio. Vaak kan er echter helemaal
niets gevonden worden. Lang werd ervan uitgegaan dat de oorzaak van de geluiden gezocht moest
worden in het gehoororgaan zelf, maar tegenwoordig raakt men door nieuw onderzoek er steeds meer
van overtuigd dat tinnitus vaak het gevolg is van overactieve delen van de hersenen in het gehoorgebied
die continu signalen afgeven (17). Daarmee is tinnitus voor een grote groep patiënten een neurale
aandoening geworden. Dit mechanisme is beschreven in paragraaf 2.2.
De Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG) richt zich in de behandeling van tinnitus op het herstel van
de lichamelijk disbalans, waardoor de tinnitus kon ontstaan. In de praktijk blijkt dat binnen de TCG de
behandeling van tinnitus lastig is, wat wordt onderstreept door het feit dat er nog geen
wetenschappelijk overtuigend bewijs is voor de werkzaamheid van acupunctuur bij tinnitus (zie vorige
paragraaf). Ook regulier gezien is het een moeilijk te behandelen aandoening, waarvoor momenteel
nog geen therapie beschikbaar is die voor een grote groep effectief is. Paragraaf 2.3 geeft een uitgebreid
overzicht van de huidige behandelingsmogelijkheden van tinnitus. Er lijkt momenteel alleen zwak
wetenschappelijk bewijs te bestaan voor een positief effect van cognitieve gedragstherapie op de
kwaliteit van leven (18) en voor het gebruik van gehoortoestellen (19) bij tinnitus. Voor de overige
therapievormen geldt dat er nog minder wetenschappelijk bewijs is. Samenvattend kan gesteld worden
dat ook regulier een sterk wetenschappelijk fundament ontbreekt voor de effectiviteit van de
toegepaste tinnitusbehandelingen. Veel patiënten krijgen dan ook van de arts te horen dat ze ermee
moeten leren leven, omdat er niets aan te doen is.
Recent is er door Dr. Schikora een nieuwe therapievorm toegevoegd aan het spectrum van
tinnitustherapieën: de zogenaamde akoestisch‐optische neuromodulatie therapie (20). Deze
behandeling bestaat uit (i) een bestraling in de gehoorgang of rond het oor met laserlicht (zogenaamde
cochleaire laserstimulatie) en (ii) het beluisteren van muziek door de patiënt waar de tinnitusfrequenties
uitgefilterd zijn. Hierdoor wordt enerzijds in het binnenoor de reparatie van eventuele schade aan
haarcellen van de cochlea gestimuleerd en anderzijds wordt de overactiviteit van de bij tinnitus
betrokken hersenonderdelen geremd. Paragraaf 2.4 bevat een uitgebreide beschrijving van deze nieuwe
therapie, die zich goed laat combineren met laseracupunctuur en zo de inspiratiebron is geweest voor
dit afstudeeronderzoek.

1.4 ONDERZOEKSHYPOTHESE EN ‐OPZET
De achterliggende hypothese van dit onderzoek is dat tinnitus ontstaat als gevolg van een disbalans in
het lichaam volgens de TCG zienswijze, maar dat het in stand gehouden kan worden door een
ontregelde neurale overactiviteit. Zo kan een slechte doorbloeding van het binnenoor het gevolg zijn
van een lichamelijk disbalans, waarbij een Leegte conditie verantwoordelijk is voor te weinig voeding
van de oren of een Exces conditie de normale circulatie in de oren verstoort. Als het oor vervolgens
minder goed gaat functioneren of wordt blootgesteld aan hard lawaai, is het lichaam niet of
onvoldoende in staat de schade te repareren. De volgende stap is dat tinnitus ontstaat door de
verstoorde afferente input naar de centrale auditieve hersendelen die een neurale overactiviteit tot
gevolg heeft.
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Figuur 2: Schematische weergave van het ontstaan van tinnitus en de aangrijpingspunten in dit proces
van de verschillende therapiepijlers in dit onderzoek.
De oorspronkelijke TCG benadering kan wel de voedingsbodem voor het ontstaan van tinnitus
aanpakken (de oorspronkelijke fysieke disbalans), maar lijkt onvoldoende effectief om de hierna
ontstane neurale overactiviteit te remmen. Met het toepassen van de akoestisch‐optische
neuromodulatie therapie alleen is het daarentegen wellicht mogelijk om neurale overactiviteit in te
dammen en de werking van het binnenoor te verbeteren, maar de lichamelijk disbalans als
voedingsbodem blijft bestaan waardoor de klachten terug kunnen komen. Door beide hierboven
genoemde therapieën te combineren ontstaat een integrale benadering die beide aspecten van tinnitus
behandelt: de voedingsbodem waarop het kan ontstaan en het mechanisme waardoor het in stand kan
blijven. Dit is de kern van het huidige onderzoek, waarin beide behandelingsstrategieën samen worden
toegepast. Dit is geïllustreerd in figuur 2.
De behandeling, zoals deze in het kader van dit onderzoek uitgevoerd is, wijkt daarmee op een aantal
cruciale punten af de behandelingen uit de meeste van de in paragraaf 1.2 genoemde RCT’s. De precieze
onderzoeksopzet zal in detail besproken worden in hoofdstuk 4, maar hier volgt alvast een overzicht van
de belangrijkste kenmerken:
‐
‐
‐
‐

‐
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gebruik van laseracupunctuur in plaats van naalden of elektro‐acupunctuur,
keuze voor acupunctuurpunten die aangepast zijn aan de specifieke conditie en klachtenpatroon
van de proefpatiënt in plaats van standaardpunten voor elke patiënt,
16 behandelingen in 8 weken,
rood laserlicht in het oor en/of infrarood licht op het mastoïd om lokaal de bloedcirculatie te
verbeteren, ten einde eventuele schade in het binnenoor te repareren of het functioneren van
het binnenoor te verbeteren,
combinatie met dagelijks luisteren naar muziek waar de tinnitusfrequentie uitgefilterd is.

Deze benadering is nieuw en nog niet wetenschappelijk getest. Het doel van dit onderzoek is om eerste
positieve aanwijzingen te vinden voor de hierboven beschreven hypothese door deze vorm van
gecombineerde therapie toe te passen op een kleine groep proefpatiënten. Als de uitkomsten van dit
onderzoek veelbelovend zijn, kan dit de aanleiding zijn tot het uitvoeren van een onderzoek op een
grotere groep patiënten, waarmee het wel mogelijk wordt om voldoende wetenschappelijk bewijs te
vinden voor de effectiviteit van deze behandelingswijze.
Een beperkte groep van proefpatiënten zal volgens een behandelingsprotocol gedurende een vaste
periode behandeld worden. Dit protocol bestaat uit twee delen; enerzijds de akoestisch‐optische
neuromodulatie therapie die voor elke patiënt grotendeels gelijk zal zijn en anderzijds een TCG
behandeling die rekening houdt met de onderliggende TCG syndromen. Voorafgaand aan de
behandelingen zal bij elke patiënt een algemene anamnese worden afgenomen, zullen de
tinnitusfrequentie en geluidssterkte gemeten worden en zal er d.m.v. vragenlijsten geprobeerd worden
een beeld te krijgen van de subjectieve beoordeling van de tinnitus door de proefpatiënt. Dit alles zal
aan het eind van de behandelingscyclus herhaald worden. Er zal hierbij gebruik worden gemaakt van
een gevalideerde vragenlijst en VAS (Visual Analog Scale) scores.
Aangezien het aantal proefpatiënten dat deel kan nemen aan dit onderzoek beperkt is, zal het niet
mogelijk zijn om subgroepen te definiëren die elk een eigen behandelingstraject zullen volgen. Hiermee
is het dus niet mogelijk om op basis van dit onderzoek uitspraken te doen over de effectiviteit van alleen
de TCG benadering of alleen de akoestisch‐optische neuromodulatie therapie ten opzichte van de
combineerde aanpak.
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2 TINNITUS VOLGENS DE REGULIERE GENEESKUNDE
Zoals in de inleiding al is aangegeven horen mensen met tinnitus een geluid in de oren of het hoofd,
zonder dat er sprake is van een externe geluidsbron. In dit hoofdstuk wordt de reguliere kijk op tinnitus
uiteengezet. Het omvat een overzicht van verschillende karakteristieken van tinnitus, de ziekteoorzaken,
en het mechanisme achter het ontstaan. Het hoofdstuk wordt afgesloten met de verschillende
behandelingsopties, waaronder een uitgebreide beschrijving van de in dit onderzoek mede gebruikte
akoestische‐optische neuromodulatie therapie.

2.1 KARAKTERISTIEKEN
Tinnitus kan zich openbaren op veel verschillende manieren. Het geluid verschilt per individu en kan
onder anderen klinken als suizen, piepen, sissen, ruisen, zoemen, tjirpen, klingelen, fluiten, of brommen.
Soms ook is de tinnitus een combinatie van verschillende soorten geluiden. Het geluid kan continu
aanwezig zijn of een intermitterend karakter hebben, het kan wisselen in intensiteit en toonhoogte
gedurende de dag of met verschillende activiteiten of pulseren. Het kan acuut ontstaan of geleidelijk.
Ongeveer 40% van de tinnitus patiënten heeft tevens last van een verstoorde geluidsperceptie. Zij lijden
aan hyperacusis en zijn gevoelig voor harde geluiden (2). Deze worden door hen slecht verdragen en als
vermoeiend of zelfs pijnlijk ervaren.
Tinnitus kan op verschillende wijzen worden gekarakteriseerd. Zo kan tinnitus worden geclassificeerd
afhankelijk van de duur:
‐
‐

Acute tinnitus: deze vorm ontstaat met name na blootstelling aan te harde geluiden en is
meestal reversibel.
Chronische tinnitus: tinnitus die langer dan 3 maanden duurt wordt chronisch genoemd.

Tinnitus kan ook worden ingedeeld op basis van de locatie waar het geluid wordt waargenomen:
‐
‐
‐

Unilaterale tinnitus: hoorbaar in één van beide oren.
Bilaterale tinnitus: hoorbaar in beide oren, met soms een dominante kant of een verschil in
geluidssoort tussen beide kanten.
Craniale tinnitus: meer hoorbaar in het hoofd dan in de oren, waarbij het geluid middenin het
hoofd of meer naar één zijde waargenomen wordt.

Daarnaast moet er onderscheid gemaakt worden tussen objectieve tinnitus, subjectieve tinnitus en
auditieve hallucinaties:
‐

‐
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Objectieve tinnitus: de patiënt hoort geluiden afkomstig uit zijn of haar eigen lichaam. Het zijn
dus echte geluiden, die op dezelfde wijze worden waargenomen als externe geluiden. Deze
geluiden bereiken de cochlea via botstructuren of het middenoor en zijn ook hoorbaar voor een
externe waarnemer. Deze geluiden hebben vaak een pulsatiel karakter (21).
Subjectieve tinnitus: de patiënt hoort fantoomgeluiden. Deze vorm van tinnitus wordt aangeduid
met de term “tinnitus aurium”. Er is geen geluidsbron aanwezig en er kan dus ook geen
objectieve informatie over worden verkregen. Deze vorm wordt veroorzaakt door afwijkingen

‐

binnen of rondom het oor en in de hersenen, die tinnitus sensaties produceren in het neurale
auditieve systeem. Deze vorm van tinnitus is niet pulsatiel.
Auditieve hallucinaties: de patiënt hoort betekenisvolle geluiden zoals muziek of stemmen,
welke gegenereerd worden in de hersenen en vaak optreden bij psychiatrische ziektebeelden als
schizofrenie en psychoses.

Tot slot is het belangrijk om de impact van de tinnitus in iemands leven te bepalen. De hinder die wordt
ondervonden varieert van licht tot ernstig. Mensen met lichte tinnitus kunnen hier prima mee leven. In
geval van ernstige tinnitus kan deze als invaliderend worden beschouwd, omdat het belemmerend
werkt op de dagelijkse activiteiten. Het kan leiden tot slaap‐ en concentratieproblemen, en zelfs tot
gevoelens van wanhoop en depressie. Omdat tinnitus vaak een subjectieve klacht is die alleen door de
patiënt zelf wordt waargenomen, spelen gevalideerde vragenlijsten een belangrijke rol in het vaststellen
van de ernst en de impact op het dagelijks leven en welzijn. Deze meetinstrumenten worden verder
beschreven in paragraaf 4.2. Moller (22) classificeert tinnitus als volgt:
‐
‐
‐

Milde tinnitus: interfereert niet noemenswaardig met het dagelijks leven.
Matige tinnitus: kan wat irritatie en een onplezierig gevoel veroorzaken.
Ernstige tinnitus: heeft een grote invloed op iemand leven met verstoring van de slaap en het
cognitieve functioneren.

Op basis van bovenstaande afwegingen is er een Groningse Definitie van chronische subjectieve tinnitus
opgesteld (21):
‘Tinnitus is een perceptie van betekenisloze geluiden bij afwezigheid van een externe
geluidsbron, die chronisch aanwezig is en de kwaliteit van leven nadelig beïnvloedt.
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.’
Deze definitie omvat de belangrijkste karakteristieken van tinnitus zoals deze ook in dit onderzoek
beschouwd wordt. Dit werk richt zich dan ook op de chronische subjectieve tinnitus problematiek.
Tinnitusklachten gaan vaak samen met andere problemen zoals: gehoorproblemen (zowel verminderd
gehoor als hyperacusis), slaapproblemen, duizeligheid, concentratieklachten, angst/wanhoop, hoofdpijn
en depressie.

2.2 ETIOLOGIE EN PATHOFYSIOLOGIE
Voor de beschrijving van de verschillende ziekteoorzaken en de mechanismes die leiden tot tinnitus is
een onderscheid gemaakt tussen objectieve en subjectieve tinnitus, omdat beide klassen hun eigen
oorsprong hebben.
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Objectieve tinnitus
Objectieve tinnitus is de vorm van tinnitus waarbij de patiënt geluiden afkomstig uit het eigen lichaam
waarneemt. Deze kennen over het algemeen een vasculaire of musculaire oorsprong (21). Lockwood et
al. (23) geven daarnaast oto‐akoestische emissie op als derde mogelijk oorzaak van objectieve tinnitus.
Vasculaire problemen omvatten onder meer een turbulente stroming van bloed in de bloedvaten. De
geluiden die als gevolg hiervan ontstaan kunnen de cochlea bereiken en zo een vorm van tinnitus
veroorzaken. Deze kan een pulsatiel karakter hebben. Patiënten horen dan vaak het stromen van het
bloed in de a. carotis of de v. jugularis. Daarnaast is er een netwerk van kleinere vaten in het middenoor.
Ten tijden van stress, fysieke inspanning, ziekte, en middenoorinfecties kan deze bloedtoevoer tijdelijk
vergroot zijn en duidelijker hoorbaar. Dit verschijnsel treedt bijvoorbeeld op in geval van:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

stenose van o.a. de a. carotis, a. occipitalis, of de a. vertebralis,
vasculaire anomalieën zoals fistels en tumoren,
valvulaire hartziektes,
intracraniale hypertensie of hydrocephalus,
hoge cardiac output (bijvoorbeeld t.g.v. een onderliggende conditie van anemie),
afwijking aan de bulbus v. jugularis.

Musculaire oorzaken vormen de tweede groep oorzaken. Het onvrijwillig samentrekken van bepaalde
spieren kan een trilling tot gevolg hebben, die waarneembaar is als geluid als deze de cochlea
binnentreedt. De musculaire problemen omvatten onder andere myoclonussen van:
‐
‐
‐

de m. tensor veli palatini en de m. levator veli palatini van de spiergroep van het palatum (deze
maken contact maken met de buis van Eustachius en het rotsbeen),
de m. stapedius (stijgbeugelspier),
de m. tensor tympani (trommelvliesspanner).

Dit soort geluiden manifesteren zich dan als een ritmisch klikken of kraken in het oor. De myoclonussen
van de m. stapedius en de m. tensor tympani zijn meestal van korte duur en verdwijnen in het algemeen
zonder behandeling.
Als laatste mogelijk oorzaak van objectieve tinnitus worden de oto‐akoestische emissies genoemd (23).
Het binnenoor produceert deze spontane zwakke geluiden zelf als gevolg van de hoge versterking die
het oor moet leveren om frequenties dichtbij de gehoordrempel te kunnen waarnemen. Extern
aangeboden clicks of tonen kunnen ook oto‐akoestische emissies induceren. Het naar behoren
functioneren van het middenoor en de buitenste haarcellen in het slakkenhuis kan worden vastgesteld
door het optreden van deze oto‐akoestische emissies te meten.
Subjectieve tinnitus
Subjectieve tinnitus is vaak het gevolg van een verminderd functioneren van de cochlea en komt
daardoor vaak voor bij allerlei vormen van oorpathologie. Het ontstaat bij een verstoorde of
verminderde auditieve input of bij schade aan het auditieve systeem van de hersenen. Bartels et al. (17)
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beschrijven hoe veranderende afferente input naar het centraal auditieve systeem leidt tot neurale
plasticiteit wat weer tinnitus kan veroorzaken. Neurale plasticiteit is het compensatiemechanisme van
de hersenen op een verstoorde perifere input als gevolg van letsel of ziekte. De hersenen zijn eraan
gewend om in geval van gehoorschade de ontbrekende auditieve informatie aan te vullen vanuit het
auditieve geheugen. Dat is handig als je bijvoorbeeld een gesprek probeert te voeren met iemand in een
lawaaiige omgeving. Je hoort misschien niet alles, maar kan de ander toch verstaan doordat je hersenen
de ontbrekende informatie weten in te vullen. Dit mechanisme kan echter ook doorschieten in
overactiviteit en hypersensitiviteit in het centrale zenuwstelsel. De bekendste voorbeelden van
doorgeschoten neurale plasticiteit zijn fantoompijn en tinnitus. Manifestaties van neurale plasticiteit
komen in het hele centrale zenuwstelsel voor vanaf de cochlea tot aan de auditieve cortex en varieert
van het openen van inactieve synapsen, tot een afname van inhibitie, vorming van nieuwe axonale
verbindingen en reorganisatie van de tonotopische afspiegeling in de auditieve cortex (de codering van
de geluidsfrequenties door de plaats in de schors). Overactiviteit van het auditieve systeem komt
overeen met tinnitus en hypersensitiviteit met hyperacusis.
Sommige tinnituspatiënten kunnen hun tinnituservaring beïnvloeden door bewegingen van de kaak en
nek of verandering van de kijkrichting. Er zijn verbindingen gevonden tussen de somatosensorische en
visuele neurale systeem en het auditieve neurale systeem. Wellicht dat bepaalde vormen van tinnitus
worden gegenereerd door middel van deze neurale verbindingen.
Het meten van de suppressie van de oto‐akoestische emissies bij het aanbieden van contralaterale
stimuli, is een maat voor het functioneren van de efferente auditieve paden. Deze neurale verbindingen
zijn betrokken bij het onderdrukken van abnormale auditieve neurale activiteit die kan leiden tot
tinnitus. Recent onderzoek (24) toont echter aan dat er geen significant verschil in de suppressie van de
oto‐akoestische emissies kan worden gevonden tussen tinnituspatiënten en een gezonde controlegroep.
Lockwood et al. (23) hebben een indeling gemaakt van ziekteoorzaken voor tinnitus naar otologisch,
neurotologisch, infectueus, medicatie‐gerelateerd en andere oorzaken. Unilaterale subjectieve tinnitus
kan het gevolg zijn van elke denkbare otologische of neurotologische aandoening die zich tot één zijde
beperkt. Bilaterale of craniale subjectieve tinnitus kan voortkomen uit otologische, neurotologische,
metabole, iatrogene of andere oorzaken, die beide oren of het gehoorsysteem van de hersenen
beïnvloeden. Samenvattend kunnen de volgende oorzaken genoemd worden:
‐

‐
‐

‐

(asymmetrisch) gehoorverlies: door blootstelling aan lawaai, congenitaal, presbyacusis
(ouderdomsslechthorendheid), otosclerose (een verbening van de gehoorbeentjes waardoor
een geleidingsverlies ontstaat met slechthorendheid en soms tinnitus als gevolg), of
cholesteatoma (ophoping van huidcellen + oorsmeer in het middenoor),
Infecties: zoals terugkerende otitis media/externa, maar ook labyrintisch, meningitis, syfilis, de
ziekte van Lyme, of een ontsteking in het gebit,
vestibulaire problemen: ziekte van Ménière (een aandoening waarbij schade aan de haarcellen
in het slakkenhuis ontstaat t.g.v. lekkage van de endolymfe en perilymfe), of vestibulaire
paroxismen (aanvallen van draaiduizeligheid t.g.v. neurovasculaire compressie op de n.
vestibulocochlearis),
oor‐ of hersenoperatie: dit kan bijvoorbeeld leiden tot residuele schade aan het oor of de n.
vestibulocochlearis,
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‐

‐

‐

‐
‐

afwijkingen aan hoofd of nekwervels: bijvoorbeeld trauma capitis, afwijkingen kaakgewricht
(temporo‐mandibulaire tinnitus), of cervicale spondylosis (met name in de bovenste cervicale
wervels waarbij verstoring optreedt van de doorbloeding in de vertebro‐basilaire circulatie (25)),
neurologische afwijkingen: MS, whiplash, tumor van de n. vestibulocochlearis (akoestisch
neuroom, vestibulair schwannoma of brughoektumor, symptomen van zo’n tumor die meestal
goedaardig is berusten op het feit dat het gezwel als het groeit steeds meer de n.
vestibulocochlearis en n. facialis samendrukt, waardoor naast tinnitus ook gehoorverlies,
evenwichtsstoornissen, duizeligheid en een verdoofd gevoel of verlamming van de
aangezichtsspieren kunnen optreden), of basilaire migraine (de verminderde bloedtoevoer naar
de hersenstam zorgt ook voor een tijdelijke verstoring van de n. vestibulocochlearis),
Ototoxische medicatie: sommige antibiotica/chemokuren/lisdiuretica, zware metalen als kwik
en lood, heterocyclische antidepressiva, chloroquine, quinine, benzodiazepine, en in hoge dosis
aspirine (26). Deze medicatie kan leiden tot gehoorverlies en daarmee het ontstaan van tinnitus
bevorderen,
Metabolische aandoeningen: ook ziektes als hypothyreoïdie en diabetes mellitus kunnen
samengaan met tinnitus (27),
Hart‐ en vaatziektes: hypertensie en arteriosclerose kunnen naast objectieve tinnitus ook
subjectieve tinnitus veroorzaken door een verslechterde circulatie in het oor en de hersenen,
wat leidt tot een verstoorde functie van het oor en het auditieve systeem van de hersenen.

Al deze oorzaken hebben met elkaar gemeen dat ze direct of indirect een afwijking in de afferente
auditieve input tot gevolg hebben, in reactie waarop het mechanisme van de neurale plasticiteit in
werking kan treden.
Vaak gaat tinnitus samen met psychologische problemen. Tinnitus komt dan bijvoorbeeld op in een
stressvolle situatie, geruime tijd pas na het ontstaan van gehoorverlies. Dan rijst de vraag: wat is precies
de relatie? Verhoogt tinnitus de gevoelens van angst, stress en depressie of verergeren stress of een
reeds aanwezige depressie de ernst van tinnitus en de impact op de kwaliteit van leven? Wagenaar (28)
beschrijft hoe volgens hem er wel degelijk sprake is van een causale relatie tussen tinnitus, hyperacusis
en stress. Als het brein tracht de onderbroken informatie stroom te repareren, kost dit erg veel energie.
Als iemand toch al last heeft van stress door andere factoren, komt er een moment waarop de draaglast
de draagkracht van de hersenen gaat overschrijden en het compensatiemechanisme niet meer adequaat
kan functioneren. Dat is het moment waarop verschijnselen als tinnitus en hyperacusis de kop op
steken, eigenlijk als teken van mentale overactiviteit. Daarbij komt dat het horen van een geluid dat je
niet kan thuisbrengen of dat je irriteert zelf ook weer een stressfactor wordt. Er wordt tegenwoordig
daarom aangenomen dat ook het limbisch systeem en het sympathische zenuwstelsel betrokken zijn bij
het ontstaan en het voortduren van tinnitus (29). De ervaring leert dat de ernst van de tinnitus niet zo
zeer bepaald wordt door de karakteristieken van het geluid (zoals het geluidsniveau). De beleving van
tinnitus meer lijkt te worden ingegeven door de neiging om het wel of niet als stressvol te ervaren.

2.3 BEHANDELINGSMOGELIJKHEDEN
Allereerst moet worden opgemerkt dat tinnitus op zich geen ziekte is, maar altijd optreedt als
symptoom van een aandoening. Indien mogelijk dient deze onderliggende oorzaak natuurlijk te worden
weggenomen. Als er sprake is van nek‐ of kaakprobleem gerelateerde tinnitus, kan een behandeling
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waarbij bijvoorbeeld scheefstanden worden verholpen uitkomst bieden. Vaak echter kan de oorzaak
niet worden geïdentificeerd of niet worden verholpen. In deze gevallen is de behandeling van tinnitus
erop gericht om de tinnituswaarneming zo veel mogelijk te verminderen of er beter mee om te leren
gaan en zo de kwaliteit van leven te verbeteren.
Uitgaande van de veronderstelling dat neurale plasticiteit een grote rol speelt in veel vormen van
subjectieve tinnitus, kunnen verschillende strategieën voor de behandeling gedefinieerd worden. De
verwachting bestaat dat met het herstel van de perifere, afferente input de effecten van neurale
plasticiteit verzwakt of teniet gedaan kunnen worden. Het toepassen van gehoortoestellen,
gehoorherstellende ingrepen en cochleaire implantaten is op deze gedachten gebaseerd, met name
daar waar tinnitus vergezeld gaat van slechthorendheid. Het gehoorapparaat corrigeert de verstoorde
perifere input en versterkt de omgevingsgeluiden. Dit laatste helpt ook om de tinnitusgeluiden te
maskeren. De werkzaamheid hiervan is echter nog niet voldoende wetenschappelijk bewezen (19). Een
andere therapeutische optie die hierop aansluit is het aanbieden van extra maskeergeluid, wat ook in de
praktijk wordt toegepast. Ook neurostimulatie van de n. vestibulocochlearis heeft als doel de afferente
input te stimuleren (30). De eerste resultaten hiervan zijn hoopgevend.
Een andere invalshoek staat centraal bij therapievormen gebaseerd op het remmen van de
hyperactiviteit en hypersensitiviteit in het centraal auditieve systeem. Dit is een alternatieve benadering
die de effecten van neurale plasticiteit tracht te verminderen. Dit hopen wetenschappers onder meer te
bereiken met experimentele therapieën als Transcraniale Magnetisch Stimulatie (TMS) (31) en corticale
neurostimulatie (32). Op dit moment is er nog onvoldoende wetenschappelijk bewijs voor de
effectiviteit van beide methoden. De neurostimulatie met directe stroom lijkt momenteel het meest
belovend te zijn.
De akoestisch‐optische neuromodulatie therapie die in dit onderzoek wordt gebruikt combineert de
beide strategieën. Het optische stuk wordt ingezet om de reparatie van eventuele schade aan haarcellen
van de cochlea in het binnenoor te bevorderen waardoor de perifere input hersteld wordt. Het
akoestische deel van de therapie heeft als doel het remmen van de hyperactiviteit in het centrale
auditieve systeem en zorgt er tevens voor dat het limbische systeem betrokken wordt. Deze vorm van
therapie komt uitgebreid aan bod in paragraaf 2.4.
Verschillende oorzaken van tinnitus berusten op een verslechterde circulatie van het oor en de
hersenen. Het idee is dat de ischemisch conditie leidt tot verminderd functioneren van het binnenoor en
in mindere mate van het hersenweefsel. Een logische behandelingsstrategie die daarop inhaakt is de
hyperbare oxygenatie therapie (25). Door patiënten lucht met een grotere partiële zuurstofdruk te laten
inademen, wordt ook de zuurstoftoevoer in de aangedane cellen van het middenoor verhoogd. Hiermee
worden deze cellen in staat gesteld om eventuele schade te repareren en beter te functioneren. Een
recente overzichtsstudie stelt echter dat de wetenschappelijke onderbouwing voor de werkzaamheid bij
tinnitus nog tekort schiet (33).
Vanuit de psychosociale hoek worden therapievormen aangeboden die erop gericht zijn om de
tinnituspatiënt zo goed mogelijk te leren omgaan met zijn situatie door het aanleren van zogenaamde
coping mechanismen. Dit zijn de cognitieve gedragstherapievormen. Het resultaat hiervan is dat de
tinnitus naar de achtergrond verdwijnt in de aandacht en dat de negatieve lading vermindert. Volgens
een recent overzichtsartikel (18) is er een zwak bewijs dat deze therapievorm de kwaliteit van leven
verbetert. Daarnaast is het van belang om mensen bewust te maken van factoren die de tinnitus nadelig
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kunnen beïnvloeden. In een aangepaste levensstijl kunnen deze zo veel mogelijk vermeden worden, wat
de tinnitus ook doet verbeteren. Het gaat hierbij om zaken als stress, emoties en drukte. Het zoeken
naar ontspanning en leuke afleidende hobby’s speelt hier ook een rol. Binnen deze categorie valt ook de
Tinnitus Retraining Therapy (TRT). Dit is een soort gewenningstherapie, waarbij de patiënt de
mechanismes achter tinnitus leert begrijpen en handvaten ontvangt om terug te keren naar een leven
met tinnitus zonder negatieve symptomen. Deze vorm wordt vaak gecombineerd met geluidtherapie,
waarbij patiënten breedband ruisgeneratoren dragen. Het wordt regelmatig toegepast, maar een
stevige wetenschappelijk onderbouwing van de werkzaamheid ontbreekt nog (34).
Andere stromingen doen onderzoek naar het toepassen van verschillende soorten medicatie ter
bestrijding van tinnitus. Hierbij wordt onder meer gekeken naar de werkzaamheid van antidepressiva
(35), acamprosaat (ontwenningsmiddel), carbamazepine (een middel dat de zenuwoverdracht in de
hersenen beïnvloedt), cinnarizine (tegen duizeligheid en allergie),en benzodiazepine (kalmerend middel)
(36). Tot op heden is er onvoldoende wetenschappelijk bewijs voor de werkzaamheid van medicatie bij
tinnitus (37; 36). Er wordt ook gekeken naar de werking van andere stoffen, waaronder Ginkgo biloba,
zink en voor mensen met slaapproblemen melatonine.
Samenvattend kan worden gezegd dat alle hierboven beschreven therapieën helaas maar een beperkt
bewezen effect hebben en dat de zoektocht naar een remedie voor tinnitus nog lang niet gedaan lijkt te
zijn.

2.4 AKOESTISCH‐OPTISCHE NEUROMODULATIE THERAPIE
Dit tinnitusonderzoek combineert, zoals reeds in de inleiding is uitgelegd, laseracupunctuur met een
nieuwe therapievorm: de zogenaamde akoestisch‐optische neuromodulatie therapie. Deze is recent
door Schikora toegevoegd aan het spectrum van tinnitustherapieën (20). De term akoestisch verwijst
naar het gebruik van geluid, de term optisch verwijst naar het gebruik van licht en de term
neuromodulatie slaat op het versterken of verzwakken van signalen in het zenuwstelsel. Deze
behandeling bestaat uit (i) een bestraling in de gehoorgang en rond het oor met laserlicht en (ii) het
beluisteren door de patiënt van muziek waar de tinnitusfrequenties uitgefilterd zijn. Hierdoor wordt
enerzijds in het binnenoor de reparatie van eventuele schade aan haarcellen van de cochlea
gestimuleerd en anderzijds wordt de overactiviteit van de bij tinnitus betrokken hersenonderdelen
geremd. De beide onderdelen van deze therapie zijn afzonderlijk van elkaar ontwikkeld en zijn door
Schikora samengevoegd. Beide benaderingen worden hieronder afzonderlijk verder toegelicht.
2.4.1

Transmeatale en mastoïdale cochleaire laserstimulatie

Low‐level lasertherapie is de afgelopen 20 jaar aan een opmars bezig en wordt op steeds meer terreinen
ingezet. Er is veel onderzoek gedaan naar de interactie van laserlicht met weefsels en inmiddels is
bekend dat het onder meer lokaal de bloedcirculatie, de ATP synthese, celproliferatie, en collageen
productie bevordert en de activiteit van de mitochondriën stimuleert. Om deze reden wordt
aangenomen dat het ook de reparatiemechanismes van de cellen in het binnenoor kan stimuleren,
zodat eventuele schade of verminderde functionaliteit van het binnenoor hersteld kan worden onder de
invloed van laserlicht.
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Tabel 2: Onderzoeken naar effectiviteit van low‐level laserlicht bij tinnitus met positief resultaat
Eerste
Patiënt‐
Behandeling
Resultaat
auteur
aantal
[jaartal] (ref)
Mollasadeghi
[2013] (38)

89 personen
Tinnitus met
gehoorverlies t.g.v.
blootstelling aan lawaai

Salahaldin
[2012] (39)

65 personen
Chronische tinnitus

Yildirim
[2011] (40)

30 personen

Okhovat
[2011] (41)

61 personen
Subjectieve tinnitus

Gungor
[2008] (42)

45 personen
Chronische tinnitus

Cuda
[2008] (43)

46 personen
Chronische tinnitus

Quittner
[2004] (44)

32 personen

Tauber
[2003] (45)

35 personen
Chronische unilaterale
tinnitus (met en zonder
gehoorverlies)

RCT double‐blind
20 sessies om de dag, 20 min.
650 nm, 5mW soft laser (mastoïd)
Groep A: laser
Groep B: placebo
3 maanden, elke dag:
650 nm, 5 mW soft laser, 20 minuten

650‐nm, 5‐mW soft laser
40 dagen, 20 min. per dag
5 dagen/week (8 weken)
Self‐controlled CT
650 nm, 5 mW soft laser
20 dagen, 20 min. per dag
RCT double‐blind
Dagelijks, 7 sessies
650 nm, 5 mW soft laser, 15 min.
Groep A: laser
Groep B: placebo
3 maanden, elke dag:
650 nm, 5 mW soft laser, 20 minuten
Groep A: laser + hypnotherapie
Groep B: placebo + hypnotherapie
5 sessies infrarood 400 mW, 10‐40
minuten
(publicatie op website)
5 behandelingen in 2 weken tijd in 2
groepen, dosis /behandeling 4 J/cm2:
17 p: 635 nm, 7.8 mW, CW
18 p: 830 nm, 20 mW CW

Afname van tinnitus direct na afloop
van behandelingen, na 3 maanden is
dat effect weer verdwenen.

Milde verbetering: 34%
Matige verbetering: 17%
Volledig herstel:6%
20% milde bijwerkingen die snel
weer verdwenen
Afname van tinnitus
Geen gehoorverbetering na 2
maanden
Na 6 maanden:
11 p. tinnitus weg
30 p. significante afname VAS‐score
20 p. geen effect
Verbetering VAS‐score:
49% (luidsterkte)
58% (duur)
56% (irritatie)
Afname van 1 THI klasse:
Groep A: 61%
Groep B: 35%
91% verbetering van de tinnitus

2 p. tinnitus weg
13 p. significante afname tinnitus
geluidsniveau
geen gehoorverbetering

Op dit moment wordt bovenstaande aanname nog niet gestaafd met wetenschappelijk bewijs. In de
literatuur word melding gemaakt van verschillende onderzoeken naar het gebruik van low‐level
laserlicht in de behandeling van tinnitus. Hierbij wordt gebruik gemaakt van zowel rood als infrarood
laserlicht, waarmee het binnenoor wordt bestraald. Dit gebeurt hetzij via de gehoorgang (transmeataal)
hetzij door het mastoïd heen (mastoïdaal). De gebruikte vermogens van het laserlicht variëren van 5
mW tot 400 mW.
Tabel 2 en tabel 3 geven tezamen een overzicht van de onderzoeken die gedaan zijn naar de
werkzaamheid van low‐level laserlicht bestralingen van het oor in de behandeling van tinnitus. De
resultaten zijn tot nu toe tegenstrijdig. De onderzoeken die opgenomen zijn in tabel 2 laten allen een
positief resultaat zien van low‐level laserlicht op tinnitus, terwijl de onderzoeken uit tabel 3 geen
significant effect konden vinden.
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Tabel 3: Onderzoeken naar effectiviteit van low‐level laserlicht bij tinnitus met negatief resultaat
Eerste
Patiënt‐
Behandeling
Resultaat
auteur
aantal
[jaartal] (ref)
Ngao
[2013] (46)

43 personen
Chronische subjectieve
tinnitus

Dejakum
[2013] (47)

48 personen
Chronische tinnitus

Teggi
[2009] (48)

60 personen
Tinnitus met
gehoorverlies

Nakashima
[2002] (49)

45 personen

Mirz
[1999] (50)

49 personen
Chronische tinnitus

Rogowski
[1999] (51)

32 personen

RCT double‐blind
650 nm, 5 mW, 20 minuten dagelijks
10 weken
Groep A: laser
Groep B: placebo
A+B: + betahistine 2 x 24 mg /dag
Double‐blind study
4 weken, 3x/week
830 nm, 450 mW, 30 minuten
Groep A: laser
Groep B: placebo
RCT double‐blind
3 maanden, elke dag:
650 nm, 5 mW soft laser, 20 minuten
Groep A: laser
Groep B: placebo
RCT double‐blind
4 weken, 1x/week:
60 mW, 6 minuten
Groep A: laser
Groep B: placebo
RCT double‐blind
830 nm, 50 mW, CW, 10 minuten
Groep A: laser
Groep B: placebo
Low‐power laser
Groep A: laser
Groep B: placebo

Geen significant verschil tussen beide
groepen in VAS‐score en THI

Geen significante verschillen tussen
beide groepen in VAS‐score

Geen verschil in THI resultaten tussen
beide groepen

Geen verschil tussen beide groepen.
1 patiënt kreeg na de 3e
laserbehandeling acute
gehoorafname.
Geen verschil tussen beide groepen
in VAS‐scores en THI

Geen verschil in VAS‐score tussen
beide groepen

Als tinnitus echt het gevolg is van neurale overactiviteit is het ook maar de vraag of laserstimulatie van
het binnenoor tinnitus moet kunnen genezen. Ook als het al zou het lukken om de werking van het
binnenoor te verbeteren, is daarmee de neurale overactiviteit nog niet verholpen. Om die reden is het
wellicht ook niet verwonderlijk dat de resultaten van enkel bestralen met laserlicht zo onduidelijk zijn.
Binnen de akoestisch‐optische neuromodulatie therapie is de rol van de transmeatale of mastoïdale
laserstimulatie dan ook niet zo zeer het bestrijden van de tinnitus op zich, dat stuk wordt ingevuld door
het muziektherapie deel. De laserstimulatie moet bijdragen aan een optimaal functioneren van het
binnenoor, zodat de tinnitus niet makkelijk opnieuw ontstaat.
De akoestisch‐optische neuromodulatie therapie maakt gebruik van 120 mW rood laserlicht met een
golflengte van 658 nm. Het vermogen zit daarmee middenin het geteste gebied uit de literatuur. In de
genoemde studies lijken geen negatieve bijwerkingen gevonden te zijn van dit type bestraling. Op de
totale groep van bijna 700 proefpersonen van alle onderzoeken opgeteld is melding gemaakt van 1
persoon die last kreeg van acute gehoorafname na een laserbehandeling met 60 mW voor 6 minuten.
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Figuur 3: Schematische weergave van het fenomeen laterale inhibitie.
2.4.2

Gefilterde muziek in de behandeling van tinnitus

In dit deel van de behandeling krijgt de patiënt muziek te horen waar alle tonen die overeenkomen met
de tinnitusfrequentie uit gefilterd zijn. Het doel hiervan is het remmen van de overactiviteit van de
neuronen die corresponderen met de toonhoogte van de tinnitus. Pantev et al. (52) hebben
aangetoond dat luisteren naar muziek waar een deel van het frequentiespectrum uit weggehaald is de
neurale activiteit remt van de neuronen in de auditieve cortex, die overeenkomen met het centrum van
de gefilterde frequentieverdeling. Zij veronderstellen dat dit samenhangt met het fenomeen laterale
inhibitie: neuronen die geactiveerd worden als “ hun toonhoogte” wordt waargenomen hebben de
neiging om de activiteit te verminderen van naburige neuronen, die overeenstemmen met toonhoogtes
die net naast de aangeboden toon liggen. Dit wordt geïllustreerd in figuur 3. Als de middelste neuron
geactiveerd wordt, geeft hij tevens een signaal aan zijn naburig gelegen neuronen via een inhiberend
interneuron. Dit heeft een afname van de activiteit in het neurale pad van de naburige neuronen tot
gevolg.
Op basis van deze inzichten hebben Pantev et al. tinnituspatiënten laten luisteren naar muziek waar een
frequentiebereik gecentreerd rond de tinnitusfrequentie uit gefilterd is. Dit is weergegeven in figuur 4.
In het gefilterde spectrum ontbreken duidelijk de frequenties in een bereik van 1 octaaf rondom de
centrale tinnitusfrequentie van 3755 Hz. Als deze muziek wordt aangeboden, zullen de neuronen die
horen bij de frequenties gelegen op de randen van het weg gefilterde gebied de activiteit van de
neuronen die horen bij de frequenties in het gefilterde gebied remmen. Hierdoor wordt ook de
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Figuur 4: Frequentiespectra van een in dit onderzoek gebruikt muziekstuk. De donderblauwe lijn geeft
het originele spectrum aan en de rode lijn het resultaat van het filterproces.
overactiviteit van de neuronen die de tinnitus veroorzaken verminderd. Pantev et al. merken op dat het
effect sterker is als het luisteren met meer auditief gefocuste aandacht gebeurt. Okamoto et al. (53)
hebben dit idee toegepast op een groep tinnituspatiënten die ze een jaar lang naar op bovenstaande
wijze aangepaste muziek hebben laten luisteren. Uit hun onderzoek blijkt dat het tinnitus geluidsniveau
door deze vorm van behandeling significant afneemt.
De muziek wordt door de proefpatiënten zelf gekozen. Als mensen het luisteren als prettig ervaren zal
enerzijds de muziek meer met de juiste aandacht gehoord worden en anderzijds zal het limbische
systeem ook aangesproken raken. In paragraaf 2.2 is de betrokkenheid van het limbische systeem bij het
in stand houden van tinnitus al genoemd. Door de voor tinnitus verantwoordelijke neurale overactiviteit
te remmen terwijl men tegelijkertijd een plezierige ervaring heeft in het limbische systeem, kan
theoretisch ook de link vanuit het limbische systeem naar de tinnitus producerende neuronen
gereorganiseerd worden.

2.5 PREVENTIE
Preventie van tinnitus bestaat uit een paar belangrijke leefregels. Om te beginnen is een algemene
goede lichamelijke conditie belangrijk. Een goede doorbloeding in het oor en de hersenen zorgen voor
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een optimaal functioneren van het binnenoor en het auditieve systeem. Vermijd daarom gewoonten die
kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van hart‐ en vaataandoeningen en metabole aandoeningen. Zorg
voor een goed uitgebalanceerd voedingspatroon, vermijd overgewicht, stop met roken, beweeg
voldoende, vermijd stress, en zorg voor een goede nachtrust. Aangezien tinnitus en hyperacusis tevens
symptomen van mentale overbelasting lijken te zijn, is de vermindering van stress hierin een heel
belangrijk advies. Zo lang iemands mentale draaglast kleiner is dan de draagkracht, zullen klachten als
tinnitus en hyperacusis niet makkelijk ontstaan.
Daarnaast is het van belang om blootstelling aan lawaai te vermijden. Gehoorschade ontstaat al bij
langdurige blootstelling aan geluid harder dan 80 dB en kan mede leiden tot tinnitus. Daarom is het
belangrijk om de oren te beschermen bij concertbezoeken en de muziek in de koptelefoon niet te hard
te zetten.
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3 TINNITUS VOLGENS DE CHINESE GENEESKUNDE
De in dit onderzoek verkozen behandelingsstrategie berust op twee pijlers. Enerzijds wordt gebruik
gemaakt van de akoestisch‐optische neuromodulatie therapie, die in het voorgaande hoofdstuk al aan
bod kwam. Anderzijds wordt door een laseracupunctuurbehandeling getracht de fysieke disbalans van
de proefpatiënt te herstellen, vanuit de gedachte dat dit de voedingsbodem vormt voor het ontstaan
van tinnitus. In dit hoofdstuk wordt het ontstaan, de ziekteoorzaken, de diagnose en de behandeling van
tinnitus beschreven vanuit het perspectief van de traditionele Chinese geneeskunde.

3.1 HISTORISCHE KIJK OP TINNITUS VANUIT DE KLASSIEKE GESCHRIFTEN
De traditionele Chinese geneeskunde is gebaseerd op duizenden jaren ervaring, overgeleverd van
generatie op generatie via oude teksten. De bekendste en belangrijkste van deze klassieke geschriften is
de Huang Di Nei Jing, een boek van meer dan twee millennia oud. Dit “Handboek van de Gele Keizer”
vormt de basis van de traditionele Chinese geneeskunst en is opgebouwd uit twee delen: de Su Wen
(54) en de Ling Shu (55). Het eerste deel, de Huang Di Nei Jing Su Wen of “Bestaansvragen”, omschrijft
het theoretisch fundament van de Chinese geneeskunde en zijn diagnostische uitgangspunten. De
Huang Di Nei Jing Ling Shu of “Het boek van de Gele Keizer over de inwendige geneeskunde en haar
spirituele ontsluiting” is een verhandeling over de interne geneeskunde in het algemeen en de
acupunctuur in het bijzonder. Beide boeken bevatten verwijzingen naar de werking van het gehoor en
de aandoening tinnitus. Deze zijn in de volgende paragrafen verzameld om de kennis over tinnitus
vanuit historisch perspectief te begrijpen.
3.1.1

Meridianen en de werking van het oor

Volgens Su Wen hoofdstuk 59 zijn de Galblaas, Dunne Darm en Driewarmer hoofdmeridianen
betrokken bij het oor:
… Hij [de voet‐shaoyang] begint op het punt voor het oor…Rond het oor loopt hij over zes
punten…
…Dan loopt hij [de hand‐taiyang]…voordat hij aan beide zijde het oor binnengaat…
… De meridiaan [de hand‐shaoyang] loopt vervolgens rond hals en oor…
Van deze meridianen lijkt alleen de Dunne Darm hoofdmeridiaan het oor ook echt binnen te gaan. In
hoofdstuk 10 van de Ling Shu zijn echter de volgende passages te vinden:
… een andere tak [van de hand‐shaoyang] begint vanachter het oor, dringt het oor
binnen en komt voor het oor naar buiten, passeert het punt KeZhuRen (galblaas 3)…
… De voet‐shaoyang begint aan de buitenooghoek. Hij stijgt op naar de hoek van het
voorhoofd, draait dan naar de achterzijde van het oor en loopt langs de nek, kruist de
hand‐shaoyang, loopt erachter door en bereikt de schouder…Een tak vertrekt vanachter
het oor, komt het oor binnen, treedt voor het oor weer naar buiten….
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… De eerste [tak van de hand‐taiyang] bereikt de buitenooghoek en dringt het oor
binnen…
… Een tak [van de voet‐taiyang] loopt naar het binnenoor…
Hier valt enerzijds op dat naast de Driewarmer, de Galblaas en de Dunne Darm hoofdmeridiaan ook de
Blaas hoofdmeridiaan een directe invloed op het oor kan uitoefenen, en anderzijds dat in bovenstaande
beschrijvingen al deze vier hoofdmeridianen ook daadwerkelijk het oor binnentreden en er niets slechts
langs lopen. In dit hoofdstuk van de Ling Shu wordt doofheid als symptoom toegeschreven aan
aandoeningen van de Dunne Darm hoofdmeridiaan en de Driewarmer hoofdmeridiaan.
In hetzelfde hoofdstuk staat beschreven dat ook de Dikke Darm luomeridiaan contact maakt met het
oor:
… een andere tak [van de longitudinale collateraal van de hand‐yangming] komt het oor
binnen en verbindt zich daar met de hand‐taiyang, hand‐shaoyang, voet‐shaoyang en
voet‐yangming…
Als aandoening van deze Dikke Darm luomeridiaan wordt doofheid genoemd. Voorts maakt de Dunne
Darm spierpeesmeridiaan contact met het oor:
… De spierpeesmeridiaan [van de hand‐taiyang] stijgt verder omhoog …loopt langs de
hals en passeert naast de voet‐taiyang en komt achter het oor uit. Een tak scheidt zich
hier af en komt het oor binnen…
Volgens de Ling Shu kan een aandoening van de Dunne Darm spierpeesmeridiaan leiden tot
gehoorverlies. Andere spierpeesmeridianen lopen voor, rond of achter het oor langs maar treden het
oor niet binnen. Dit zijn de spierpeesmeridianen van de Maag, de Galblaas, de Driewarmer en de Blaas.
Hoofdstuk 63 van de Su Wen beschrijft hoe de luomeridianen van Hart, Nier, Long, Milt en Maag elkaar
in het oor ontmoeten:
… Als een ziekteverwekker de luo van hand‐shaoyin, voet‐shaoyin, hand‐taiyin, voet‐
taiyin of voet‐yangming binnenkomt, die elkaar alle in het oor ontmoeten, speciaal op de
hoek van het voorhoofd boven het linkeroor, terwijl de qi van deze vijf luo is uitgeput,
schaadt zo’n situatie het hele lichaam…
Uit al deze passages tezamen komt het beeld naar voren van het oor als verzamelplaats van vele
meridianen.
3.1.2

Organen, substanties en de werking van het oor

Hoofdstuk 17 van de Ling Shu verwijst naar de correspondentie van ‘het orgaan’ Shèn met het oor als
lichaamsopening:
… het jing qi van de nieren communiceert met de twee oren. Als de nieren in harmonie
zijn, kunnen de oren de vijf tonen horen…
Dit betekent dat een goed functioneren van de oren onder meer afhangt van de conditie van de Shèn‐
energie.
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In hoofdstuk 49 van de Su Wen wordt het ontstaan van oorsuizen verklaard bij mensen met een YangXu
conditie in de eerste maanmaand (taiyang) als het yang qi begint te rijzen, terwijl de koude‐energie van
yin nog aanwezig is en voorkomt dat het yang zijn normale beloop krijgt:
…Door de strijd van het yang qi dat zich in het lichaam beweegt, wordt stagnatie
veroorzaakt. Sommigen zieken ervaren oorsuizen, omdat het yang qi, net als vogels en
viervoeters, die uit hun overwintering ontwaken, tot leven komt.
Hier lijkt tinnitus het gevolg te zijn van een YangXu conditie met stagnatie.
Op de vraag van de Gele Keizer “welke Qi is voor oorsuizen verantwoordelijk” geeft de geneesheer Qi Bo
in hoofdstuk 28 van de Ling Shu als antwoord:
… Het oor is de plaats waar veel meridianen en bloedvaten samenkomen. Leegte van
Maag Qi veroorzaakt Leegte van de samenkomende meridianen en bloedvaten, met
oorsuizen tot gevolg. Stimuleer door op het punt KeZhuRen of ShangGuan (galblaas 3) te
prikken…
Uit deze passage blijkt dat een WeiQiXu kan leiden tot Leegte van meridianen die door het oor lopen
met tinnitus als symptoom. Verderop wordt in hetzelfde hoofdstuk de volgende verklaring gegeven voor
het ontstaan van tinnitus:
…Overal waar ziekteverwekkers huishouden is sprake van leegte. Bij Leegte qi in het
bovenlichaam worden hersenen te weinig gevoed en treedt veelvuldig oorsuizen … op.
Deze passage wijst QiXu in de Bovenwarmer aan als oorzaak van tinnitus.
Hoofdstuk 30 van de Ling Shu verbindt doofheid aan de toestand van de Jing:
… als jing in leegte is, is men doof…
Een hieraan gekoppelde oorzaak van oorsuizen wordt beschreven in hoofdstuk 33 van de Ling Shu:
… Als de zee van merg in leegte is, voelt men zich duizelig en heeft men last van
oorsuizen…
In hoofdstuk 10 van de Su Wen over de functies van de Zang organen wordt een situatie beschreven die
kan leiden tot doofheid:
…Hoofdpijn boven in het hoofd is de wijten aan volte boven en leegte beneden…Als de
ziekte verergert, kan zij op de lever overslaan en veroorzaakt dan duizeligheid,
draaierigheid, slecht zien en doofheid. Het ziekteverloop heeft een ommekeer
teweeggebracht met leegte boven en volte onder. De nu aangedane meridianen zijn
voet‐shaoyang en voet‐jueyin…
In dit stukje tekst wordt uitgelegd hoe een Leegte van de Shèn wordt doorgegeven aan Gan. De GanQi
stagneert op basis van deze Leegte (wat wordt beschreven als een volte beneden), waarna een Leegte
van de Galblaas hoofdmeridiaan in het hoofd doofheid veroorzaakt (de Leegte boven). Iets soortgelijks
wordt verteld in hoofdstuk 45 van de Su Wen over het Jue syndroom:
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…Bij de shaoyang meridiaan zie je plotselinge doofheid, zwelling van de wangen, koorts,
pijn in de bovenbuik onder de ribben en moeite om de benen in beweging te zetten… Bij
Jue van hand‐taiyang zie je doofheid of gehoorverlies, tranende ogen en stijve nek en
rug…
Hier wordt doofheid toegeschreven aan een Jue syndroom. Dit houdt in dat er een scheiding van Yin en
Yang in de meridiaan optreedt, of wel van het koude type bij een YangQi collaps of van het hitte type bij
een YinQi collaps. Dit zou een verwijzing naar een Stijging van vals Yang in de Driewarmer, Galblaas
meridianen of in de Dunne Darm hoofdmeridiaan kunnen zijn.
3.1.3

Pathogene Factoren en hun invloeden op het oor

Hoofdstuk 69 van de Su Wen geeft aan dat doofheid het gevolg kan zijn van een buitensporige Vuur‐
energie in het klimaat:
…Als Vuur‐energie buitensporig is, krijgt zomerhitte de overhand, waardoor de longen
van Metaal worden geschaad. Klachten zijn:…doofheid…
Volgens hoofdstuk 70 van de Su Wen kan oorsuizen ontstaan onder omstandigheden waarin de Wind
van het Hout element het weer controleert:
…Als de wind van jueyin in de Beweging van Hout het weer controleert, daalt
windenergie op aarde neer en de milt van Aarde wordt onderdrukt…Door
luchtbewegingen zie je snel drijvende wolken en zwiepen de planten en bomen heen en
weer. Bij mensen zie je duizeligheid en oorsuizen.
Ook hoofdstuk 71 van de Su Wen besteedt hier aandacht aan:
…In de fase van de derde energie oefent wind van jueyin zijn functie uit en het waait
vaak. Men lijdt onder aandoeningen als tranende ogen, oorsuizen en duizeligheid…
…Bij een uitbarsting van onderdrukte Hout‐energie …blaast de storm…In deze tijd
hebben mensen vaak ziekten als maagpijn, vol gevoel van de armen en in de zone onder
de ribben, dikke keel, onmogelijkheid voedsel en drank te slikken, oorsuizen, duizeligheid,
en troebele ogen waardoor men anderen niet meer herkent…
Wind en Vuur kunnen als pathogene factor beide het gehoor verstoren.
3.1.4

Behandeling van tinnitus volgens de klassieke teksten

In hoofdstuk 24 van de Ling Shu over het Jue syndroom (rebellerend syndroom of scheiding van Yin en
Yang) staat het volgende stukje over Jue van de meridiaan Qi met gehoorproblemen:
… als de zieke last heeft van oorsuizen, prik dan de slagader voor het oor… Prik bij
oorsuizen de toppen van de middelvinger en de middelste teen op hand en voet. Prik bij
oorsuizen van het linkeroor de punten aan de rechterzijde en bij oorsuizen van het
rechteroor de punten aan de linkerzijde. Prik eerst de punten op de hand en dan de
punten op de voet…
Volgens de commentaren wordt met het aanprikken van de slagader voor het oor de punten SI‐19 en SJ‐
21 bedoeld.
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Als behandeling van tinnitus wordt het volgende aangeraden in hoofdstuk 28 van de Ling Shu:
… Stimuleer bij oorsuizen door het punt kezhuren of shanguan (galblaas 3) en het punt
op de nagelhoek van de duim te prikken…
Dit geeft aan dat men ook in het verleden getracht heeft om oorsuizen te behandelen met een
combinatie van lokale en distale acupunctuurpunten.
3.1.5

Samenvatting klassieke inzichten over het gehoor en tinnitus

Samenvattend kan gezegd worden dat het oor een ontmoetingsplek is van vele meridianen en dat
volgens de Su Wen en de Ling Shu de volgende meridianen een rol kunnen spelen bij ooraandoeningen:
‐
‐
‐

Hoofdmeridianen: Galblaas, Driewarmer, Dunne Darm en Blaas
Luomeridianen: Dikke Darm, Hart, Nier, Long, Milt en Maag
Spierpeesmeridianen: Dunne Darm

Deze kennis is zowel van belang om het ontstaan van tinnitus te kunnen begrijpen vanuit Chinees
oogpunt alsook bij de keuze van acupunctuurpunten in de behandeling van tinnitus.
De Ling Shu en de Su Wen reiken ook handvaten aan om een beter begrip te krijgen van de werking van
het oor en ooraandoeningen. Een goed werkend gehoor hangt nauw samen met een goede Shèn‐
energie. Doofheid of gehoorverlies kan ontstaan als gevolg van: Stijgend Yang in Driewarmer, Galblaas
en Dunne Darm hoofdmeridiaan (eventueel op basis van een ShènXu) en JingXu. Tinnitus kan worden
veroorzaakt door: een YangXu conditie, WeiQiXu, JingXu (Leegte van Zee van Merg) en QiXu in het
bovenlichaam. Uit de verhandelingen in de Su Wen blijkt Wind als pathogene factor betrokken kan zijn
bij het ontstaan van tinnitus en dat Vuur aanleiding kan geven tot doofheid.
De klassieke geschriften geven het volgende advies als het gaat om het behandelen van tinnitus: gebruik
de punten GB‐3, SI‐19, SJ‐21, top middelste vinger, top middelste teen, nagelhoek van de duim, en prik
contralateraal bij unilaterale tinnitus (zie ook 3.5.1)

3.2 SYNDROMEN
In de moderne literatuur over Chinese Geneeskunde wordt onderscheid gemaakt tussen geruis in de
hersenen, aangeduid met de Chinese term Nao Ming, en geruis in de oren, Er Ming. De aandoening
tinnitus of oorsuizen komt overeen met Er Ming. Aangezien de onderliggende syndromen erg op elkaar
lijken en tinnitus en geruis in de hersenen volgens Sionneau en Gang (56) vaak gezamenlijk optreden
worden ze beide hier behandeld. Allereerst wordt er een beknopt overzicht gegeven van de meridianen
en organen die het oor beïnvloeden volgens de moderne inzichten.
3.2.1

Meridianen en organen die het oor beïnvloeden volgens de moderne literatuur

Maciocia (57) geeft een kort overzicht van de meridianen en organen die op het oor werken. Hij
benadrukt de sterke relatie van de Shèn met het oor, maar geeft aan dat ook Xin van invloed is op de
fysiologie en pathologie van het oor. De meridianen die volgens hem het oor aandoen zijn: Galblaas en
Driewarmer (die met name een rol spelen bij acute oorpathologieën), Dunne Darm, Blaas, Maag, en
tendinomusculaire meridiaan van de Dikke Darm. Zo bereiken alle Yangmeridianen het oor. In figuur 5 is
te zien welke meridianen het oorgebied aandoen. Wat niet zichtbaar is in dit plaatje is de connectie die
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Figuur 5: Hoofdmeridianen op de laterale zijde van het hoofd: DU Mai ‐ lichtgeel, Blaas ‐ zwart, Galblaas ‐
oranje, Driewarmer ‐ rood, Dunne Darm ‐ groen, Dikke Darm ‐ paars, REN Mai ‐ blauw.
de Blaasmeridiaan maakt via zijn contact met DU‐20, van waar een tak loopt naar GB‐8 en van daaruit
verder naar GB‐7 en naar GB‐9‐10‐11. Wat ook niet wordt weergegeven in figuur 5 is de verbinding die
de longitudinale luomeridiaan van de Dikke Darm maakt met het oor, en hoe de tendinomusculaire
meridiaan van de Dikke Darm voor het oor langs loopt (zie ook Solinas et al. (58)).
3.2.2

Geruis in de oren – tinnitus (Er Ming)

De differentiatie voor tinnitus als primaire klacht is onder meer beschreven door Maciocia (59) en Deng
(60). Andere boeken geven geen differentiatie van tinnitus als hoofdklacht, maar noemen tinnitus wel
als bijkomend symptoom bij een andere aandoening. Dit gebeurt onder meer in de werken van
Sionneau en Gang (56), Flaws (61), Flaws en Sionneau (62) en Flaws en Finney (63).
In appendix A is een tabel opgenomen die alle syndromen van de hierboven genoemde bronnen voor
tinnitus als primair en secundair symptoom op een rij zet. De lijst is aanzienlijk. Een nadere beschouwing
leert niettemin dat veel syndromen onder een zelfde noemer samen te nemen zijn. Zo blijkt er toch een
redelijke consensus over de belangrijkste onderliggende condities van tinnitus te bestaan, ondanks de
ogenschijnlijke verschillen. Dit wordt getoond in figuur 6. In de cirkels zijn de syndromen van de
verschillende auteurs verzameld, ernaast wordt het hieruit gedistilleerde syndroom gegeven. Als je
figuur 6 en tabel 16 in appendix A vergelijkt, valt op dat vijf van de zes bronnen tinnitus toeschrijven aan
condities van: Flegma, Stijgend Yang/GanVuur/DanVuur of ShènXu. Vier zijn het erover eens dat
algehele QiXu met XueXu, YinXu of YangXu en JingXu een rol kunnen spelen bij tinnitus. Drie van de zes
bronnen wijzen Wind als oorzaak aan en twee noemen een syndroom dat als Leegte van de
Bovenwarmer kan worden beschouwd.
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Daarnaast geven Flaws en Sionneau als enige nog twee andere verklaringen voor het ontstaan van
tinnitus: een cervicale spondylosis en XueYu als gevolg van een trauma (zie ook paragraaf 3.4). Deze zijn
in figuur 6 opgenomen onder het kopje overig. Concluderend kan gezegd worden dat de belangrijkste
organen, die betrokken zijn bij het ontstaan van tinnitus, zijn: Shèn, Gan en in mindere mate Xin.
Veel van de hier gevonden syndromen zijn rechtstreeks terug te voeren op inzichten uit de klassieke
geschriften: ShènXu, JingXu en Wind. Leegte van de Bovenwarmer lijkt veel op de conditie van QiXu in
het bovenlichaam uit de Ling Shu. Stijgend Yang in de Galblaas hoofdmeridiaan en de pathogene factor
Vuur kunnen volgens de Su Wen leiden tot doofheid, maar kunnen volgens moderne inzichten ook
verantwoordelijk zijn voor tinnitus. De Su Wen beschrijft hoe een conditie van algemene YangXu kan

Figuur 6: Overzicht dat de tinnitus syndromen samenvat. In de cirkels worden de syndromen genoemd uit de
moderne boeken over Chinese Geneeskunde.
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leiden tot oorsuizen. Volgens de moderne werken geldt dit ook voor QiXu met XueXu en/of YinXu.
Flegma lijkt de enige hedendaagse veroorzaker van tinnitus die in de Huang Di Nei Jing in het geheel niet
wordt genoemd. Voorts valt op dat de moderne auteurs geen WeiQiXu en Leegte van de Dunne Darm,
Driewarmer of Galblaas meridianen benoemen in relatie tot tinnitus, terwijl deze wel staan beschreven
in de klassieken.
3.2.3

Geruis in de hersenen (Nao Ming)

Sionneau en Gang (56) geven de onderliggende syndromen van een aandoening die gerinkel of geruis in
de hersenen heet of Nao Ming in het Chinees. Deze treedt vaak gelijktijdig op met tinnitus. Het verschil
is echter dat men het geluid in het hoofd ervaart en niet in de oren. Ook in Maciocia (57) wordt dit
verschijnsel uitgelegd aan de hand van een aantal syndromen. Tabel 17 in appendix A zet de syndromen
uit beide bronnen onder elkaar. Allebei geven ze als mogelijke oorzaken: (i) JingXu, (ii) DampHitte en (iii)
Leegte van Xin en Pi. Het grootste verschil zit in de vierde oorzaak: GanQiYu voor Sionneau en Gang (56)
en GanVuur voor Maciocia (57). In figuur 7 zijn al deze syndromen terug te vinden. Syndromen die bij
elkaar horen zijn gegroepeerd, waardoor vier hoofdoorzaken te definiëren zijn.

Figuur 7: Overzicht van syndromen die hersensuizen kunnen veroorzaken.
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3.2.4

Syndromen tinnitus en hersensuizen

De vier hoofdsyndromen van hersensuizen uit figuur 7 dienen vergeleken te worden met de acht
hoofdoorzaken van tinnitus uit figuur 6. Het valt op dat alle vier de oorzaken van hersensuizen te
relateren zijn aan tinnitus syndromen: “JingXu” en “GanVuur” komen rechtstreeks overeen, “Leegte van
Xin en Pi” lijkt sterk op “Leegte van de Bovenwarmer” en “DampHitte” op “Flegma” (waar ook
“FlegmaVuur” onder valt, zie figuur 6).
Dit is als volgt te begrijpen. In geval van Deficiënt Merg (of JingXu) worden de hersenen, maar de oren
ook niet meer goed gevoed. Dit kan daarmee zowel tot tinnitus als hersensuizen leiden. Hetzelfde geldt
eigenlijk ook voor XinXu en PiXu of Leegte van de Bovenwarmer. Door de Leegte slagen Qi en Xue er niet
meer goed in om naar het hoofd te stijgen en de hersenen en de openingen te verhelderen. DampHitte
of Flegma hebben beide de eigenschap dat ze de openingen van het hoofd obstrueren, waardoor zowel
tinnitus als hersensuizen kunnen optreden. Daarbij komt dat Flegma makkelijk combineert met Vuur. Als
GanVuur stijgt naar de hersenen of via de Galblaas meridiaan naar de oren, kan dit Exces ook resulteren
in tinnitus en/of hersensuizen. Omdat de syndromen van hersensuizen zo lijken op die van tinnitus en
omdat het in beide gevallen gaat om geluid dat waargenomen wordt in het hoofd, zonder dat er een
externe bron is, worden ze in dit onderzoek gezamenlijk behandeld.
De syndromen die een rol spelen zijn samengevat in tabel 4 en tabel 5 samen met de belangrijkste
symptomen. Het is een wat vereenvoudigde versie van alle afzonderlijke syndromen die in de literatuur
te vinden zijn. Er zit ook enige mate van overlap in. JingXu is een vorm van ShènXu. Aangezien de Shèn
enerzijds openen in het oor en anderzijds via het Merg de hersenen voeden en zo ook het oor
beïnvloeden, is er toch een subtiel verschil tussen de beide syndromen. Daarnaast is JingXu een
ernstigere conditie. Daarom wordt hier toch een onderscheid gemaakt tussen algemene ShènXu (wat
een ShènQiXu, ShènYinXu, ShènYangXu of een combinatie kan zijn) en een JingXu. Ook kan worden
opgemerkt dat Leegte van de Bovenwarmer, wat neerkomt op een QiXu en/of een XueXu van Xin,
tezamen met ShènXu een speciaal geval vormen van algemene QiXu met XueXu, YinXu of YangXu.

3.3 DIAGNOSTIEK
Een goede diagnose rust binnen de Chinese Geneeskunde op een aantal pijlers: (i) het verhaal van de
patiënt en diens antwoorden op de in de anamnese gestelde vragen en (ii) het lichamelijk onderzoek
waarbij de observatie van de tong, het palperen van de pols en de meridianen een belangrijke rol
vervullen. Deze informatie wordt gebruikt om onder meer via de Ba Gang, de syndroomidentificaties
volgens de Qi, Xue en JinYe, volgens de ZangFu en volgens de Pathogene Factoren een goede
differentiatie tussen de verschillende syndromen te kunnen maken.
Voor een goede diagnose is het allereerst van belang om zoveel mogelijk te weten te komen over de
tinnitus zelf. Het geluid kan constant aanwezig zijn of in aanvallen opkomen. Het kan in intensiteit en
karakter variëren. Hoe klinkt het geluid? Welke toonhoogte, hoe hard, is het een fluitsignaal met hoge
toon, als het tjirpen van een krekel, een klokkengeluid of meer het ruisen van stromend water of het
draaien van een motor? Het kan unilateraal of bilateraal optreden. Is er tevens sprake van doofheid of
gehoorverlies? Waar wordt het geluid waargenomen, in het hoofd of in de oren?
De eerste stap is bepalen of er sprake is van een Leegte type of een Exces type tinnitus (Maciocia (59) en
Deng (60)). Hierbij vormen de volgende tinnitus kenmerken een belangrijke leidraad in het diagnostische
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proces: tijdsverloop, toonhoogte, toonsterkte, kwaliteit van het geluid, verergering of verbetering door
het plaatsen van de handen over de oren. Dit is hieronder uitgewerkt met de beschrijving van een aantal
kenmerken van Leegte type en Exces type tinnitus.
Tinnitus op basis van een Exces syndroom
‐ Plots begin, luide toon, intermitterend, erger door het komvormig plaatsen van handen over de
oren
‐ Dit wordt veroorzaakt door de stijging van de pathogene factor: Vuur, Flegma, FlegmaVuur,
Yang of Wind.
‐ Tinnitus t.g.v. blootstelling aan harde geluiden behoort volgens Maciocia (59) tot het Exces type.
‐ Voorts volgens Flaws en Sionneau (62):
‐ Flegma dat het Centrum obstrueert geeft tinnitus met een laag geluid
Tinnitus op basis van een Leegte syndroom
‐ Geleidelijk begin, lage toon, meer continu aanwezig, fijntjes als een krekel of als het ruisen van
water, stopt of neemt af bij het plaatsen van de handen over de oren
‐ In dit geval bereikt onvoldoende Qi het hoofd en de oren: ShènXu, JingXu, XinXu en/of FeiXu
‐ Voorts volgens Flaws en Sionneau (62):
‐ Lichte tinnitus die continu aanwezig is kan duiden op QiXu met XueXu
‐ JingXu veroorzaakt een vorm van tinnitus die continu aanwezig is maar erger wordt bij
een aanval van Menière
Zo wordt een plots beginnende tinnitus met een geluid als de donder en afname van het gehoor meestal
veroorzaakt door stijgende GanVuur of DanVuur of FlegmaVuur dat de openingen aanvalt. Een
geleidelijk beginnende tinnitus met geluid als krekels en gehoorverlies kan vaak worden toegeschreven
aan een GanYinXu + ShènYinXu of QiXu met XueXu waardoor oren niet gevoed worden. In de praktijk
komt ook tinnitus voor met tegenstrijdige Leegte en Exces tekens: bijvoorbeeld luid geluid met hoge
toon maar met een geleidelijk begin. Dit treedt op als er sprake is van ShènYinXu is met een
GanYangRising.
In de anamnese komen naast klacht specifieke vragen tevens algemene vragen aan bod die er samen
toe dienen om een compleet beeld van de conditie van de patiënt te verkrijgen. Tabellen 4 en 5 geven
een overzicht van de symptomen die horen bij de verschillende syndromen. Deze is mede gebaseerd op
tabel 18 en tabel 19 uit appendix A. Hier staan veel begeleidende symptomen waar mensen met
tinnitusklachten binnen een bepaald syndroom last van kunnen hebben. Deze helpen om een goede
differentiatie te kunnen maken.

3.4 ETIOLOGIE
In de Chinese Geneeskunde speelt de leer van de ziekteoorzaken een belangrijke rol. Naast het stellen
van een diagnose wordt ook altijd gezocht naar de onderliggende oorzaak. Daar waar de diagnose van
belang is om het juiste behandelingsplan op te stellen, is kennis van de etiologie noodzakelijk om met
leefstijladviezen te trachten terugval na een succesvolle behandeling of verergering te voorkomen. Nu
de belangrijkste syndromen voor tinnitus en hersensuizen geïdentificeerd zijn, is het mogelijk om per
syndroom de corresponderende etiologie ernaast te zetten. Figuur 8 combineert de inzichten op dit vlak
uit de werken van Maciocia (59), Sionneau en Gang (56), Flaws en Finney (63) en Flaws en Sionneau (62).
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Tabel 4: Tinnitus en hersensuizen syndromen van het Leegte type
Leegte syndromen
Leegte van de BW
QiXu met XueXu, YinXu of JingXu
YangXu
symptomen
Zwakte Qi BW
-hersensuizen
-intermitterende, vrij
milde tinnitus met lage
toon en geleidelijk
begin
-vermoeidheid
-lichte dyspneu
-bleek gelaat
-lichte spontane
transpiratie
T:bleek, tandafdrukken
P: leeg, met name
rechter duimpositie
XinXueXu
-intermitterende
tinnitus met lage toon
en geleidelijk begin
-palpitaties
-dofbleek gelaat
-insomnia
-slecht geheugen
-lichte angst
T: bleek en dun
P: zwak of ruw, met
name linker duimpositie

-tinnitus met geleidelijk
begin en lage toon
QiXu-tekens
-bleek gelaat
-zwakke stem
-licht zweten (dag)
-lichte kortademigheid
-vermoeidheid
-gebrekkige eetlust
T: bleek
P: leeg
+XueXu-tekens
-mat + bleek gelaat
-bleke lippen
-troebel gezichtsvermogen
-droge haren
-depressie
-vermoeidheid
-slecht geheugen
-gevoelloosheid
-insomnia
-weinig/geen menstruaties
T: bleek en dun
P: fijn en ruw
+YinXu-tekens
-gevoel van warmte in
middag (blosjes wangen)
- 5-palmen hitte
-droge keel ‘s nachts
-nachtzweten
-vermagering
T: rood en gepeld
P: oppervlakkig en leeg
+YangXu-tekens
-kouwelijkheid (ledematen)
-helder bleek gelaat
-geen dorst
-behoefte aan warm drinken
-brijige ontlasting
-vaak helder plassen
T: bleek, nat, gezwollen
P: zwak, diep, traag, strak
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-hersensuizen
-tinnitus met
geleidelijk begin en
lage toon, soms als
stromend water en
opkomende in
aanvallen
-lichte duizeligheid
-leegtegevoel in het
hoofd
-slecht geheugen
-troebel gezicht
-pijn in rug + knie
-verminderd seksueel
verlangen of vermogen
-vertigo
T: bleek of rood zonder
beslag, afhankelijk van
ShènYinXu of
ShènYangXu
P: diep en zwak bij
ShènYangXu of
oppervlakkig en leeg bij
ShènYinXu

ShènXu

ShènQiXu:
-tinnitus
-verminderd gehoor
-duizeligheid
-rugpijn
-frequente mictie
-nycturie
-premature ejaculatie
-heftige menstruatie
T: wat bleek
P: zwak 3e positie
ShènYangXu:
+koude gevoel , aversie
Koude
-koude en zwakke benen
en knieën, onderrug (-pijn)
+helderwit gelaat
+moe, lusteloos, apathie,
geen wilskracht, depressie
+veel heldere mictie
+oedeem benen (enkels)
+zachte ontlasting
+infertiliteit bij vrouwen
+laag sperma-aantal,
koude en dun sperma,
-impotentie, lage libido,
T: bleek en nat; ev.
g Gezwollen
P: diep, zwak 3e p., ev.
traag
ShènYinXu:
+vertigo
+slecht geheugen
+droge mond, keel ’s
nachts
+lage rugpijn, bot pijn
+nachtzweten
+constipatie
+weinig, donkergele urine
+infertiliteit
+vermoeid, lusteloos,
depressie, lichte angst
T: normaal, z. beslag;dun
P: oppervlakkig, leeg

Tabel 5: Tinnitus en hersensuizen syndromen van het Exces type
Exces syndromen
Flegma (Vuur) /
Stijgend Yang, GanVuur / Wind
DampHitte
GanQiYu
symptomen
FlegmaVuur
-tinnitus met geluid van
cicaden of krekels
-verminderd gehoor
-beklemmend thoracaal
gevoel
-ophoesten sputum
-dorst
-beneveld gevoel hoofd
-duizeligheid
T: rood, gezwollen,
plakkerig geel beslag
P: glijdend en snel
DampHitte
- hersensuizen met
hoofdpijn
-zwaartegevoel hoofd
met sensatie alsof er een
zak over het hoofd zit
-vertigo
-misselijkheid
-slechte eetlust
-mogelijk hersentumor
T: rood, plakkerig geel
beslag
P: glijdend en snel

Stijgend Yang/ GanVuur
-tinnitus met plots begin,
luide toon, duidelijk
gerelateerd aan emotionele
spanningen
-hoofdpijn
-prikkelbaarheid
-bittere smaak
-dorst
-rood gelaat
-duizeligheid
-constipatie

XueYu

-tinnitus

-tinnitus

+ algemene Interne
Wind tekens
-tremoren
-tics
-ernstige duizeligheid
-gevoelloosheid

+ algemene XueYu tekens
-donker gelaat
-paarse lippen
-felle pijn, vast + stekend
-paarse nagels
-bloed/stolsels

T: afhankelijk van
oorzaak
P: afhankelijk van
oorzaak

T: paars
P: ruw, strak, stevig

T: rood met rodere zijkanten,
geel beslag
P: koordvormig snel
GanQiYu
-hersensuizen, erger met
woede of andere
emotionele verstoring
-pijn in de laterale ribregio
-ergernis en ongeduld
-thoracale beklemming
-frequent zuchten
-bittere smaak in de mond
-droge keel
T: rode punt, dun wit/geel
beslag
P: koordvormig

Dit laat duidelijk zien dat in het algemeen verschillende oorzaken tot hetzelfde ziektebeeld kunnen
leiden. Ook is er een aantal oorzaken opgenomen die eigenlijk meer als reguliere ziekteoorzaak betiteld
kunnen worden, maar die wel in bovenstaande literatuur van de Chinese Geneeskunde zijn opgenomen
zoals blootstelling aan harde geluiden en cervicale spondylosis. Langdurige blootstelling aan harde
geluiden kan op termijn tinnitus veroorzaken. Dit wordt gezien door Maciocia (59) als tinnitus van het
Exces type. In geval van cervicale spondylosis kan er een sterke vernauwing van het cervicale kanaal
ontstaan als gevolg waarvan tinnitusklachten zich kunnen ontwikkelen. De reguliere ziekteoorzaken zijn
verder uitgediept in paragraaf 2.2. Hieronder wordt het verband tussen de verschillende syndromen en
de ziekteoorzaken binnen de TCG kort uitgelegd.
Leegte van de Bovenwarmer
Leegte in de Bovenwarmer kent twee belangrijke onderliggende oorzaken. Emoties als verdriet, zorgen
en droefheid verzwakken de organen van de thorax: Fei en Xin. Dit leidt tot een Leegte van de ZongQi en
dus tot FeiQiXu en XinQiXu. Bij Leegte van de Qi in de Bovenwarmer kan deze Qi onvoldoende stijgen en
daarmee de oren en de hersenen niet goed verhelderen. Overwerk en chronische ziekte hebben beide
de eigenschap dat ze een uitputting geven van onder meer Qi en Xue. Als gevolg hiervan ontstaan
syndromen als XinXueXu en XinXu met PiXu. De openingen ontberen dan hun voeding met als gevolg
hersensuizen en tinnitus.
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Figuur 8: Overzicht van de ziekteoorzaken van tinnitus en hersensuizen
QiXu met XueXu/YinXu/YangXu
Excessief bloedverlies leidt direct tot QiXu en XueXu en omdat Xue en Yin nauw samenhangen kan dit op
termijn ook YinXu veroorzaken. Een andere veelvoorkomende oorzaak van is een slecht dieet. Te weinig
Xue voedend voedsel of voeding van slechte kwaliteit kan een goede opbouw van Xue in de weg staan.
Daarnaast kan te veel energetisch koud voedsel een YangXu tot gevolg hebben. Een zwakke constitutie
en een hoge leeftijd zijn eveneens frequente oorzaken van Leegte condities uit de praktijk, met name
van YinXu en YangXu. Tot slot horen hier dezelfde twee ziekteoorzaken als die van het syndroom Leegte
van de Bovenwarmer genoemd te worden: emoties (langdurige angst, verdriet en zorgen) en (fysiek)
overwerk of chronische ziekte. Overwerk put in eerste instantie YangQi uit, en daarna het YinQi.
JingXu
Als er een tekort aan Jing is, is er een Leegte van Merg in de hersenen en worden de oren in
onvoldoende mate gevoed. Een zwakke constitutie betekent dat iemand als bij de conceptie te weinig
Jing van zijn ouders heeft meegekregen. Gedurende het leven wordt het Jing langzaam verbruikt. Dit
verklaart waarom mensen op hoge leeftijd uiteindelijk typische JingXu klachten krijgen. Excessieve
seksuele activiteit, overwerk en chronische ziekte zijn andere veelvoorkomende situaties die aan de
wieg staan van een JingXu conditie.
ShènXu
Veel van de oorzaken die hierboven beschreven staan, verzwakken ook Shèn. Dit geldt voor: ouderdom,
chronische ziektes, excessieve seks, overwerk, langdurige emotionele stress, excessief bloedverlies. Als
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daarbij de constitutie van een persoon zwak is, heeft iemand sinds de geboorte al last van een ShènXu of
is er zeer ontvankelijk voor om dit te ontwikkelen. In het algemeen geldt dat constitutie, ouderdom,
chronische ziekte, excessieve seks en drugs aanleiding geven tot een conditie van ShènYangXu.
ShènYinXu is vaak een gevolg van constitutie, ouderdom, chronische ziekte, excessieve seks, overwerk,
langdurige emotionele stress, excessief bloedverlies, of sequelen van koortsende ziekten. Aangezien de
Shèn openen in de oren, geeft een verzwakte Shèn op den duur vaak gehoorproblemen.
Flegma (Vuur) / DampHitte
Damp en Flegma vinden hun oorsprong in het Westen met name in de voeding. Excessieve consumptie
van melk en vet, maar ook verkeerde eetgewoontes zoals onregelmatig eten, vormen een
voedingsbodem voor het ontstaan van Damp en Flegma. Als Damp of Flegma naar het hoofd stijgt,
blokkeert dit daar het stijgen van het heldere Qi en het dalen van het troebele Qi. Dit leidt onder meer
tot tinnitusklachten. Als er tevens sprake is van Hitte of Vuur in het lichaam, bijvoorbeeld als gevolg van
veel scherp eten of veel alcoholgebruik, zullen Damp of Flegma hier graag mee combineren tot
DampHitte of FlegmaVuur. Flegma kan ook gevormd worden doordat een interne Hitte (zowel volle als
lege Hitte) de JinYe verdikt tot Flegma. De Hitte neemt de Flegma mee naar boven door de stijgende
beweging en vormt daar knobbels in nek/achterhoofd/onder arm. Dit leidt tot het syndroom van Flegma
nodulen met YinXu, dat eveneens tinnitus kan veroorzaken.
GanQiYu / Stijgend Yang / GanVuur/ DanVuur
Een conditie van GanQiYu vindt vaak zijn oorsprong in omstandigheden waarin iemand emotionele
spanningen ervaart als woede, frustratie, verontwaardiging en haat. GanQiYu gaat vaak gepaard met
Stijgend GanYang en als iemand dit soort emoties langdurig met zich meedraagt leidt het op termijn
vaak tot GanVuur. GanVuur kan vervolgens ook doorgegeven worden aan Dan en zo DanVuur doen
ontstaan. Zowel Stijgend GanYang als GanVuur of DanVuur hebben de neiging opwaarts te stijgen en
doen dat makkelijk mede via de Galblaas hoofdmeridiaan. Zowel de Lever als de Galblaas
hoofdmeridianen maken contact met de hersenen en de Galblaas meridiaan loopt rond het oor. Zo valt
te begrijpen dat Stijging van GanYang en GanVuur de werking van de oren en hersenen verstoren.
Daarnaast kan een dieet met veel warm energetisch voedsel bijdragen aan het ontstaan van deze
situatie of deze versterken.
Wind
Daar waar in de klassieke teksten Externe Wind genoemd wordt als oorzaak van tinnitus, komt uit de
moderne literatuur Interne Wind als oorzaak naar voren. In geval van een Interne Wind conditie is altijd
Gan betrokken, omdat Gan gevoelig is voor Wind. Interne Wind ontstaat meestal als secundair
syndroom op basis van Hitte of Vuur in het lichaam of van een XueXu conditie. Daarnaast wordt Wind
vaak gecompliceerd door Flegma (maar Flegma zelf veroorzaakt geen Wind).
XueYu
Een fysiek trauma van het hoofd kan een lokale Stagnatie van Xue veroorzaken. Een dergelijke XueYu
kan het Jing in de hersenen blokkeren, waardoor de oren en de hersenen onvoldoende gevoed worden.

3.5 BEHANDELING
In de Chinese Geneeskunde wordt het onderscheid gemaakt in de behandeling van de Oorzaak (Ben) en
de Uiting (Biao). Om iemand te genezen is het altijd noodzakelijk om de Oorzaak van het ziekte te
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behandelen. Bij milde symptomen is dat vaak genoeg. De symptomen verdwijnen vanzelf als het
onderliggende syndroom wordt aangepakt. Als echter de Uiting, in dit geval tinnitus of hersensuizen,
heel storend of heftig is, moet ook de Uiting zelf worden mee behandeld om een snelle verlichting voor
de patiënt te bewerkstelligen. Dit is verder uitgewerkt voor tinnitus en hersensuizen in de rest van deze
paragraaf.
3.5.1

Behandelen van het symptoom tinnitus of hersensuizen

Volgens de klassieke literatuur
In 3.1.4 werden reeds adviezen genoemd voor de behandeling van tinnitus, zoals deze beschreven staan
in de Huang Di Nei Jing Ling Shu: gebruik de punten GB‐3, SI‐19, SJ‐21, top middelste vinger, top
middelste teen, nagelhoek van de duim, en prik contralateraal bij unilaterale tinnitus. De punten GB‐3,
SI‐19 en SJ‐21 zijn allen lokale punten die alleen al om die reden ingezet kunnen worden bij oorklachten
om de doorstroming, regulering en voeding van het oor te bevorderen. Dat dit een gunstig effect heeft
op tinnitusklachten is aannemelijk. De andere genoemde punten zijn minder makkelijk te verklaren. Het
punt op de top van de middelste vinger correspondeert met PC‐9. Dit punt dooft Interne Wind uit en
elimineert als ting punt Hitte. Wellicht dat om deze reden dit punt wordt genoemd voor de behandeling
van tinnitus, hoewel het vanuit die gedachte niet voor alle soorten tinnitus werkzaam zou zijn. Een
andere verklaring is te vinden in het moderne werk van Master Tung, waarin verbanden worden
beschreven tussen lichaamsdelen. Volgens zijn visie corresponderen de toppen van vingers en tenen
met het bovenste deel van het hoofd en kunnen klachten in het hoofd dus ook via de vingers en tenen
behandeld worden (64). Daarnaast liggen de middelste vingertoppen en teentoppen net als Shao Yang
in het midden, wat de keuze voor de middelvinger en middelteen versterkt. Waarom dan echter ook het
punt op de duimtop (LU‐11) genoemd wordt is onduidelijk. Van alle punten die in de klassieke werken
genoemd worden, blijken alleen SJ‐21 en SI‐19 ook volgens de moderne inzichten een gunstig effect op
de oren te hebben.
Volgens moderne inzichten
In tabel 6 staan alle acupunctuurpunten met tinnitus als indicatie volgens Maciocia (65). Het valt op dat
van deze hele lijst alleen DU‐20 ook gebruikt kan worden bij hersensuizen. Tevens kan DU‐20 als enige
worden gebruikt zowel bij tinnitus op basis van een Leegte syndroom (gunstig effect op hersenen en
zintuigen) als bij een Exces syndroom (onderwerpt Stijgend GanYang).
Een deel van de punten werkt tegen tinnitus ongeacht de onderliggende conditie, omdat ze een
algemeen gunstig effect hebben op de oren. Deze punten behoren allen tot de Yang hoofdmeridianen:
de Dikke Darm, Maag, Dunne Darm, Blaas, Driewarmer en Galblaas hoofdmeridiaan. De werking van
deze punten berust op het bevorderen van de circulatie en het reguleren van het oor. Dat klopt ook met
de eerdere constatering dat alle Yang meridianen het oor aandoen (zie 3.2.1). Flaws en Sionneau (62)
raden als algemene tinnitus punten GB‐2 en SJ‐17 aan.
Daarnaast is er een groep punten die werken via het bestrijden van het syndroom dat tinnitus of
hersensuizen veroorzaakt. Uit tabel 6 blijkt onder meer dat enkele punten van de Du Mai, Ren Mai,
Nier, Blaas en Milt hoofdmeridiaan werken tegen tinnitus omdat ze de Shèn versterken of het Jing
voeden.
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Tabel 6: Acupunctuurpunten werkzaam bij tinnitus en/of hersensuizen
Punt
Werking
Punt
Werking
Du Mai (DU)
Zu Shao Yin Shèn Jing (KID)
DU‐4
tonifieert Nier Yang en verwarmt Ming
KID‐1
voedt het Yin, elimineer Warmte Xu
Men
DU‐16 voedt het Merg + gunstig effect op
KID‐3
tonifieert Shèn (Yin en Yang)
hersenen
DU‐20 gunstig effect op hersenen en zintuigen KID‐6
voedt Shèn Yin
onderwerpt Gan Yang
Ren Mai (REN)
KID‐7
tonifieert de Shèn
REN‐3 versterkt Shèn en voedt Jing
KID‐9
tonifieert Shèn Yin
REN‐4 versterkt de Shèn
KID‐10
tonifieert Shèn Yin
Shou Yang Ming Da Chang Jing (LI)
KID‐12
Tonifieert Shèn
LI‐1
gunstig effect op oren
KID‐13
tonifieert Shèn en Jing
LI‐4
gunstig effect op ogen, neus, oren en
KID‐16
Tonifieert de Shèn
mond
LI‐5
gunstig effect op neus, oren, ogen
Shou Shao Yang San Jiao Jing (SJ)
LI‐6
heft obstructies meridiaan op
SJ‐1
gunstig effect op oren
Zu Yang Ming Wei Jing (ST)
SJ‐2
gunstig effect op oren
ST‐1
verjaagt de Wind
SJ‐3
gunstig effect op oren
ST‐7
gunstig effect op oren
SJ‐4
gunstig effect op oren
Zu Tai Yin Pi Jing (SP)
SJ‐5
gunstig effect op oren
SP‐6
tonifieert Shèn
SJ‐7
gunstig effect op oren
Shou Tai Yang Xiao Chang Jing (SI)
SJ‐17
gunstig effect op oren
SI‐1
onderwerpt QiNi
SJ‐21
gunstig effect op oren
SI‐2
gunstig effect op ogen, neus en oren
Zu Shao Yang Dan Jing (GB)
SI‐5
gunstig effect op oren en ogen
GB‐2
gunstig effect op oren
SI‐16
gunstig effect op oren
GB‐9
Onderwerpt GanYang
SI‐17
gunstig effect op oren
GB‐11
verheldert zintuigopeningen
SI‐19
gunstig effect op oren
GB‐19
gunstig effect op oren en neus
Zu Tai Yang Pang Guang Jing (BL)
GB‐43
gunstig effect op oren
BL‐23
gunstig effect op oren
Zu Jue Yin Gan Jing (LIV)
BL‐52
tonifieert Shèn en Jing
LIV‐2
draineert GanVuur en onderwerpt
GanYang
BL‐58
versterkt Shèn
Extra punten
Tai Yang onderwerpt GanYang
Deze punten kunnen worden ingezet bij tinnitus als gevolg van een Leegte syndroom van Shèn of Jing.
Het punt ST‐1 verjaagt Wind en helpt zo bij tinnitus als gevolg van het syndroom Wind. Tot slot worden
de punten DU‐20, GB‐9, LIV‐2 en het extra punt Tai Yang gebruikt bij het genezen van tinnitus met
Stijgend GanYang of GanVuur als oorsprong.
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3.5.2

Simultaan behandelen van tinnitus/hersensuizen en van de onderliggende syndromen

In de vorige paragraaf zijn punten gegeven waarvan bekend is dat ze werken tegen tinnitus en
hersensuizen, hetzij door hun gunstige effect op de oren hetzij door hun werking om het syndroom dat
leidt tot deze symptomen aan te pakken. In deze paragraaf wordt per syndroom uit paragraaf 3.2.4 een
overzicht gegeven van de punten die kunnen worden gebruikt (zie tabel 7 en 8).
Er is een combinatie gezocht van enerzijds lokale en distale punten met een algemeen gunstig effect op
de oren om de tinnitus te verlichten als symptoom, en anderzijds van punten die helpen het onder‐
Tabel 7: Behandelingsprincipe en acupunctuurpunten bij tinnitus en hersensuizen als symptoom en
de onderliggende Leegte syndromen
Leegte syndromen
Leegte van de BW
QiXu met XueXu, YinXu of JingXu
ShènXu
YangXu
Behandelingsprincipe
1. ZongQi tonifiëren door
FeiQi en XinQi en/of
XinXue te tonifiëren
2. Stijging helder Qi naar
hoofd bevorderen
3. Oren verlichten
+ Indien nodig: Pi versterken

1. Tonifiëren Qi, Xue, Yin en/of
Yang
2. Oren verlichten

1. Jing en Merg voeden,
2. ShènYang of ShènYin
tonifiëren
3. Oren verlichten
+ indien nodig:
Xin‐Shèn harmoniseren,
GanYang onderwerpen

1. Voeden ShènQi, ShènYin of
ShènYang
2. Oren verlichten

QiXu
REN‐6
tonifiëren Qi
ST‐36 / SP‐6 / BL‐20
Tonifiëren Pi om Qi en Xue te
voeden
KID‐3 / KID‐7
tonifiëren ShènQi
REN‐17 / LU‐9
tonifiëren ZongQi en FeiQi

KID‐3 / KID‐7 / REN‐4 /
BL‐23 / BL‐52
tonifiëren Shèn en Jing
DU‐4
met moxa bij ShènYangXu
KID‐6
bij ShènYinXu
SP‐6
helpt voeden Shèn
ST‐36
tonifieert Qi en Xue wat
Jing voeden helpt

ShènQiXu
KID‐3 / KID‐7 / REN‐4 /
BL‐23
tonifiëren Shèn
REN‐6
tonifiëren Qi

Tinnituspunten
GB‐2
belangrijkste lokale punt
voor dit type
DU‐20 / SJ‐17
Lokaal punt tegen tinnitus

ShènYinXu
punten om ShènQi te
versterken +
KID‐1 / KID‐6 / KID‐9 / KID‐10
Tonifiëren ShènYin
SP‐6
Helpt voeden Shèn,
tonifieert Yin

Puntenkeuze
Zwakte Qi BW
REN‐17 / BL‐13 / LU‐9
tonifiëren ZongQi en FeiQi
REN‐6
tonifiëren Qi
DU‐20 / SJ‐16
stijgen helder Qi naar het
hoofd
XinXueXu
HT‐5 / HT‐7 / BL‐15 /
REN‐14
tonifieert Xin
PC‐6
tonifieert XinXue
Tinnituspunten
DU‐19
belangrijkste lokale punt
voor dit type
SJ‐17 / LI‐4 / DU‐20
Lokaal + distaal punt tegen
tinnitus
Pi versterken
ST‐36 / SP‐6 / BL‐20
Tonifiëren Pi om Qi en Xue
te voeden
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XueXu
ST‐36 / SP‐6 / SP‐10 / BL‐20 /
BL‐17 / REN‐4
Tonifiëren Xue
YinXu
KID‐1 / KID‐6 / REN‐4 / SP‐6 /
PC‐6
Tonifiëren Yin
YangXu (moxa)
REN‐6 / REN‐8 / DU‐4 / KID‐7/
BL‐20 / BL‐23 / ST‐36
Tonifiëren Yang
Tinnituspunten
DU‐20 / SJ‐17 / LI‐4
Lokaal + distaal punt tinnitus

Harmoniseren Xin‐Shèn
HT‐6
met KID‐7 harmonieert
Xin en Shèn
Onderwerpen GanYang
LIV‐3
onderwerpt GanYang

ShènYangXu (moxa)
punten om ShènQi te
versterken +
DU‐4 / BL‐52
tonifiëren ShènYang

Tinnituspunten
DU‐20 distaalpunt bij Leegte
Lokaal punt tegen tinnitus

Tabel 8: Behandelingsprincipe en acupunctuurpunten bij tinnitus en hersensuizen als symptoom en
de onderliggende Exces syndromen
Exces syndromen
Flegma (Vuur) /
Stijgend Yang, GanVuur / Wind
XueYu
DampHitte
GanQiYu
Behandelingsprincipe
1. Flegma en/of Damp
oplossen en Pi tonifiëren
2. Stijging helder Qi en
daling troebel Qi
reguleren
3. Oren verlichten
+ indien nodig
Klaar Hitte en/of draineer
Vuur, onderwerp GanYang

1. GanVuur draineren, Stijgend
GanYang onderwerpen
2. Shén kalmeren en Hun
stabiliseren
3. Oren verlichten
+ indien nodig
Kalmeer Gan, los GanQiYu op

1. Wind uitdoven
2. Oren verlichten
+ indien nodig Xue voeden
of Hitte klaren en/of Vuur
draineren

1. XueYu oplossen
2. Oren verlichten

Stijgend Yang, GanVuur
LIV‐2 / GB‐37
draineert GanVuur
SJ‐5 / SJ‐3 / GB‐8 / GB‐20
onderwerpt GanYang + verlicht
oren
GB‐43
draineert DanVuur en invloed
op oren
SJ‐2
onderwerpt GanVuur + gunstig
effect op oor

Wind uitdoven
SI‐3 / BL‐62 / DU‐14/
DU‐16 / DU‐20 / GB‐20 /
LIV‐3 / ST‐1
Doven Wind uit

XueYu oplossen
SP‐6 / SP‐10 / BL‐17 / LIV‐3
Bewegen Xue
LI‐11
koelt Xue en doet Xue
circuleren
TaiYang
bij XueYu temporaal
Ah Shi punten hoofd
essentieel in behandeling,
volgens lokatie hoofdpijn +
differentiatie van betrokken
meridiaan

GanQiYu
LIV‐3 / LIV‐14 / GB‐34 / PC‐6 /
BL‐18
Circuleren GanQi
GB‐43 + GB‐11
Bewegen Qi, onderwerpen
GanYang en verhelderen het
hoofd

Xue voeden
ST‐36 / SP‐6 / SP‐10 / BL‐
20 / BL‐17 / REN‐4
Tonifiëren Xue

Puntenkeuze
Flegma
REN‐9 / ST‐40 / SP‐9
lossen Flegma op
ST‐36 / REN‐12 / BL‐20
tonifieert Pi om Flegma op
te lossen
LI‐4 / SJ‐21 / DU‐19 / GB‐2
reguleren stijging helder
Qi/daling troebel Qi
DampHitte
SJ‐6
Beweegt SanJiao om Damp
te transformeren
SP‐3 / SP‐6 / SP‐9 / REN‐9 /
BL‐20:
Tonifiëren Pi en/of lossen
Damp op
LI‐11
Klaart Interne Hitte
ST‐44 + GB‐41
Klaren Hitte en lossen
Damp op
Tinnituspunten
SJ‐21
belangrijkste lokale punt
voor dit type
SJ‐17 / GB‐2
Lokaal punt bij tinnitus

Tinnituspunten
SJ‐17
belangrijkste lokale punt bij dit
soort tinnitus
GB‐2
belangrijk lokaal punt bij
tinnitus Exces type

Tinnituspunten
GB‐2
belangrijk lokaal punt bij
tinnitus Exces type
SJ‐17
Lokaal punt bij tinnitus

Klaar Hitte – draineer
Vuur
LI‐11 / DU‐14
Elimineert Hitte
LIV‐2 / GB‐37
Onderwerpt Vuur en leidt
neerwaarts

Tinnituspunten
GB‐2
belangrijk lokaal punt bij
tinnitus Exces type
SJ‐17
Lokaal punt bij tinnitus

Klaar Hitte – draineer Vuur
LI‐11 / DU‐14
Elimineert Hitte
LIV‐2 / GB‐37
Onderwerpt Vuur en leidt
neerwaarts
Onderwerp GanYang
SJ‐5 / LIV‐3 / GB‐20
onderwerpen GanYang,
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liggende syndroom op te lossen. De puntenkeuze is gebaseerd op (i) de specifieke punten voor de
behandeling van tinnitus en hersensuizen syndromen die beschreven worden in de werken van Maciocia
(59) en Sionneau en Gang (56) (zie ook tabellen 18 en 19 in appendix A), (ii) de punten uit tabel 6 en (iii)
waar nodig aangevuld met andere punten. Deze overzichten vormen een leidraad voor de behandeling
van tinnitus en hersensuizen, maar dienen voor een optimale behandeling altijd aangepast te worden
aan de conditie van de individuele patiënt. Daarnaast zijn levensstijl adviezen van groot belang voor het
succes van de behandeling van tinnitus. Maciocia (59) geeft de volgende aanbevelingen. Als iemand last
heeft van ShènXu, is het essentieel dat de persoon zijn rust neemt en zijn seksuele activiteit beperkt.
Voor iemand met de conditie FlegmaVuur dient het advies gegeven te worden om geen melkproducten
en vettig , energetisch warm voedsel te nuttigen. Patiënten die last hebben van tinnitus op basis van
GanVuur moeten zorgen voor voldoende ontspanning en matige fysieke inspanning en eventueel
psychotherapie.
Maciocia (59) heeft de ervaring dat dat de combinatie van acupunctuur en fytotherapie voor de
aandoening tinnitus geen goede prognose geeft. Het is moeilijk te behandelen, maar omdat er voor de
meeste patiënten ook geen goed alternatief bestaat raadt hij toch aan om het ten minste 10
behandelingssessies te proberen. In zijn algemeenheid geldt dat hoe ouder de patiënt of hoe
chronischer de tinnitusklachten zijn, hoe slechter de prognose is. Tinnitus van het Excestype is normaal
gesproken beter te behandelen dan van het Leegtetype, en GanVuur beter dan FlegmaVuur.
In paragraaf 1.2 is de huidige stand van zaken met betrekking tot het wetenschappelijk onderzoek naar
de effectiviteit van acupunctuur uitgebreid beschreven. Concluderend kan gezegd worden dat
beschikbare metastudies het erover eens zijn dat er momenteel geen overtuigend wetenschappelijk
bewijs is voor de effectiviteit van acupunctuur in de behandeling van tinnitus. Aan de ene kant is het
aantal goed opgezette onderzoeken (de zogenaamde “randomised clinical trials”, of RCT) te klein en aan
de andere kant zijn de uitkomsten van de weinig goed opgezette onderzoeken niet eenduidig.
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4 ONDERZOEKSOPZET
Zoals in de voorgaande hoofdstukken is uiteengezet, richt dit onderzoek zich op een integrale aanpak
van tinnitus. Enerzijds wordt laseracupunctuur ingezet om de fysieke balans te herstellen met als
doelstelling de voedingsbodem voor het ontstaan van tinnitus weg te nemen. Anderzijds wordt met de
akoestisch‐optische neuromodulatie therapie getracht de werking van het binnenoor te verbeteren en
de neurale overactiviteit te remmen. Het is een zeer kleinschalig onderzoek, bedoeld om een eerste
indruk te verkrijgen van de potentiële werkzaamheid. Aangezien het aantal proefpatiënten dat deel kan
nemen aan dit onderzoek beperkt is, zal het niet mogelijk zijn om subgroepen te definiëren die elk een
eigen behandelingstraject zullen volgen. Hiermee is het dus niet mogelijk om op basis van dit onderzoek
uitspraken te doen over de effectiviteit van alleen de TCG benadering of alleen de akoestisch‐optische
neuromodulatie therapie ten opzichte van de combineerde aanpak.
Dit hoofdstuk beschrijft de precieze opzet: de criteria waar de deelnemende proefpersonen aan moeten
voldoen, de gehanteerde meetinstrumenten en het anamnese‐ en behandelingsprotocol. De resultaten
van het onderzoek komen in hoofdstuk 5 aan bod.

4.1 PROEFPATIËNT CRITERIA
Aan dit onderzoek hebben volwassen proefpatiënten deelgenomen met chronische subjectieve tinnitus.
Dat betekent dat de tinnitus langer dan 3 maanden moet bestaan en subjectief van karakter moet zijn
(zie paragraaf 2.1 voor verdere uitleg). Aangezien dit onderzoek uitgaat van tinnitus als uitvloeisel van
neurale plasticiteit is objectieve tinnitus (voor derden waarneembaar en daarmee geen fantoomgeluid)
uitgesloten van dit onderzoek. Tevens zijn de volgende uitsluitingscriteria gehanteerd:
‐

‐
‐
‐

‐

‐

Historie van behandelingen voor tinnitus in de afgelopen 3 maanden: als een proefpersoon
recent behandeld is voor tinnitus, kan een eventuele uitkomst niet volledig aan dit onderzoek
worden toegeschreven,
Pulsatiel karakter: pulsatiele tinnitus, die soms objectiveerbaar is, duidt op het waarnemen van
de eigen bloedstroming en is daarmee ongeschikt voor deze combinatie therapie,
Geen ernstig gehoorverlies: om de gefilterde muziek goed te kunnen beluisteren, mogen de
proefpatiënten geen ernstige gehoorbeperking hebben,
Cochleair implantaat: bij navraag bleek dat een fabrikant van deze implantaten laserlicht in en
rondom het oor afraadt om schade aan het implantaat te voorkomen, dientengevolge is
besloten om het als uitsluitingscriterium op te nemen,
Gebruik van gehoorapparaat korter dan 8 weken: een gehoorapparaat herstelt de afferente
input naar de auditieve schors en kan daarmee de tinnitusklachten verminderen. Als een
proefpatiënt zeer recent een gehoorapparaat is gaan benutten en de tinnitus neemt af, is het
onzeker of deze verbetering is toe te schrijven aan het gehoorapparaat of de in het kader van dit
onderzoek ondergane behandeling,
Ontstekingsproces in en rondom het oor: ontstekingen in het oorgebied kunnen het gehoor en
daarmee de tinnitus beïnvloeden en verhinderen daarmee een goede beoordeling van de
werking van de onderzochte benadering,
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‐

Oncologisch proces in het hoofd: omdat er te weinig bekend is over de werking van laserlicht op
tumoren, is kanker met mogelijke uitzaaiingen naar de hersenen een reden tot uitsluiting.

Voor deelname maakt het verder niet uit of er sprake is van unilaterale of bilaterale tinnitus in het oor of
van craniale tinnitus. Ook is er niet geselecteerd op de ernst van de tinnitus.

4.2 MEETINSTRUMENTEN
Het onderzoek maakt gebruik van verschillende meetinstrumenten. Aangezien in dit onderzoek de
subjectieve tinnitus centraal staat, is het niet mogelijk om objectieve meetinstrumenten in te zetten. De
hier gehanteerde instrumenten zijn gebaseerd op wat er in andere tinnitusonderzoeken veelvuldig
wordt toegepast: de tinnitusfrequentie, het geluidsniveau, de Tinnitus Handicap Inventory en VAS‐
scores. Deze worden in de hieronder volgende paragrafen verder uitgelegd.
4.2.1

Tinnitusfrequentie en Geluidsniveau

De tinnitusfrequentie en het geluidsniveau worden zowel gemeten voorafgaand aan de behandelreeks
als na afloop om vast te stellen of er veranderingen zijn in de toonhoogte en het geluidsniveau.
Tinnitusfrequentie
Om de toonhoogte, oftewel de frequentie van het waargenomen geluid, vast te stellen is gebruik
gemaakt van een techniek die “tinnitus pitch matching” wordt genoemd (53). Een toongenerator biedt
via een koptelefoon een toon aan en de proefpatiënt geeft aan of zijn eigen tinnitustoon hoger of lager
is, totdat de juiste toonhoogte gevonden is. Dit is niet altijd zo makkelijk als het lijkt, omdat de gebruikte
toongenerator een zuivere toon produceert en mensen vaak een ruis waarnemen. Ruis is opgebouwd uit
een superpositie van verschillende tonen. In deze gevallen is gezocht naar de toon die er het meeste in
de buurt komt.
Deze tinnitusfrequentie vormt een belangrijke grootheid in dit onderzoek, omdat het de input vormt
voor de behandeling als basis voor het filteren van de muziek. Het is daarom van groot belang dat dit
correct gebeurt. Om deze reden wordt de frequentiemeting in dit onderzoek een aantal keren herhaald.
Alle proefpersonen bepalen als eerste stap thuis via twee websites al hun tinnitusfrequentie (zie voor de
websites (66) en (67)). Daarna wordt tijdens de intake met een toongenerator onafhankelijk opnieuw de
toonhoogte vastgesteld. Als beide metingen te veel uiteen blijken te liggen, wordt bij de eerste
behandeling opnieuw met de toongenerator gemeten. Deze procedure blijkt in de praktijk voldoende
vertrouwen te geven in de gevonden tinnitusfrequentie.
Er wordt indien nodig in beide oren gemeten en als daar verschillende toonhoogtes uitkomen, worden
deze allemaal meegenomen in de filterprocedure voor de muziek.

Figuur 9: Visuele schaal zoals gebruikt in het bijhouden van VAS‐scores. Een score van 0‐3 correspondeert
met lichte last, 4‐7 staat voor matig last en 8‐10 betekent ernstige last.

44

Tabel 9: Tinnitus Handicap Inventory Score ‐ interpretatietabel
Ernst
Score
Beschrijving
1 ‐ Licht
2 ‐ Mild

0‐16
18‐36

3 ‐ Matig

38‐56

4 ‐ Ernstig

58‐76

5 – Zeer Ernstig

78‐100

Alleen last in een rustige omgeving
Wordt gemakkelijk gemaskeerd door omgevingsgeluiden en snel vergeten bij
activiteiten
Ook aanwezig bij achtergrondgeluid, de dagelijkse activiteiten lijden er niet
onder.
Bijna altijd aanwezig, een verstoord slaappatroon, stoort ernstig in dagelijkse
activiteiten.
Altijd aanwezig, een verstoord slaappatroon, moeite met alle activiteiten

Geluidsniveau – minimale maskeringsniveau
“Tinnitus loudness matching” is een in de literatuur bekende semi‐objectieve methode om het
geluidsniveau van de tinnitus te meten (9). Als de tinnitusfrequentie bepaald is, kan de tinnitus
geluidssterkte worden vastgesteld door de proefpatiënt de geluidssterkte van de aangeboden toon aan
te laten passen totdat deze precies het eigen tinnitusgeluid maskeert. Dit wordt dan ook wel het
minimale maskeringsniveau genoemd en geeft een goede indicatie voor het geluidsniveau dat iemand
waarneemt.
4.2.2

Tinnitus Handicap Inventory

Een ander vaak gebruikt meetinstrument in tinnitusonderzoek is de Tinnitus Handicap Inventory (THI).
Dit is een gevalideerde vragenlijst die de impact van tinnitus op iemand dagelijks leven meet (68). Er zijn
verschillende gevalideerde vragenlijsten in omloop. In dit onderzoek is gekozen voor de THI omdat deze
zowel de impact op het emotionele leven als op het praktische dagelijkse functioneren meet. De
vragenlijst is opgenomen in appendix B. Hij bestaat uit 25 vragen waarop als antwoord “ja” (4 punten),
“soms” (2 punten) of “nee” (0 punten) kan worden gegeven. De maximale score komt daarmee op 100.
Hoe hoger de score, hoe ernstiger de impact van de tinnitus. Er worden 5 gradaties gedefinieerd, deze
zijn terug te vinden in tabel 9.
4.2.3

VAS‐scores

VAS staat voor Visual Analog Scale en is een subjectief meetinstrument. De proefpersoon geeft op een
schaal van 0 tot 10 aan hoeveel last hij heeft van zijn klacht. Deze schaal is weergegeven in figuur 9. Ook
deze methode is welbekend in de tinnitus literatuur (zie bijvoorbeeld (16), (53), en (9)). Het bijhouden
van VAS‐scores geeft de mogelijkheid om snel verschillende aspecten van de klacht te meten. In dit
onderzoek zijn VAS‐scores opgenomen voor de geluidssterkte van de tinnitus, het bewustzijn van de
tinnitus en het irritatieniveau van de tinnitus (net als (12)). Een score van 0 tot 3 geeft een lichte last
aan, 4 tot 7 correspondeert met matig last en 8 tot 10 met ernstige last.
4.2.4

Gebruik van de meetinstrumenten

De tinnitusfrequentie is enerzijds nodig om de muziek goed te kunnen filteren (zie ook paragraaf 4.4) en
geeft anderzijds informatie die een rol speelt in de TCG diagnostiek (zie paragraaf 3.3). Het geluids‐
niveau zoals deze wordt gemeten, is een semi‐objectieve maat voor hoe hard iemand het geluid ervaart.
Het nadeel van deze beide grootheden is echter dat de bepalingen relatief tijdrovend zijn en slechts een
momentopname geven. Daarom is er daarnaast gekozen voor het gebruik van de VAS‐scores. Deze
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Tabel 10: Overzicht gebruikte meetinstrumenten
Meetinstrument
Tinnitusfrequentie en –
geluidsniveau

Tinnitus Handicap Inventory
VAS‐scores tijdens behandeling

VAS‐scores thuis

Doel
‐ Frequentie input voor filteren muziek
‐ Semi‐objectieve bepaling geluidsniveau en
verandering van frequentie en
geluidsniveau t.g.v. behandelingen
Vaststellen ernst van tinnitus en impact op
dagelijks functioneren en welbevinden
Wekelijkse subjectieve verandering van
tinnitus geluidssterkte, bewustzijn en
irritatieniveau bijhouden
Bepalen variabiliteit tinnitus van dag tot dag

Meetmoment
‐ Voor behandelreeks
‐ Na behandelreeks

‐ Voor behandelreeks
‐ Na behandelreeks
Wekelijks bij lange
behandeling
Dagelijks op vast tijdstip

methode geeft een subjectief beeld van de tinnitus, maar kan daarentegen veelvuldiger worden
toegepast en ook thuis door de proefpatiënten dagelijks worden bijgehouden.
Appendix B geeft een overzicht van alle gebruikte formulieren om de meetgegevens op bij te houden.
De tinnitusfrequentie en het geluidsniveau wordt gemeten voorafgaand aan de behandelreeks en na
afloop. Ook de THI wordt aan het begin en aan het eind afgenomen. De VAS‐scores voor tinnitus
geluidssterkte, tinnitus bewustzijn en irritatie worden wekelijks bijgehouden bij de uitgebreide
behandeling. Daarnaast houden de deelnemers dagelijks een VAS‐score bij voor tinnitus geluidssterkte.
Met name die dagelijkse score geeft de mogelijkheid een inzicht te verkrijgen in de variabiliteit van de
tinnitusklacht van dag tot dag. Tabel 10 geeft de inzet van alle meetinstrumenten beknopt weer. Deze
meetinstrumenten vullen elkaar aan en met de combinatie ontstaat een goede indruk van zowel de
beleving van de ernst van de tinnitus als van de daadwerkelijke impact op iemands dagelijkse
functioneren en emotionele gesteldheid.

4.3 ANAMNESEPROTOCOL
De anamnese bestrijkt een viertal onderdelen om een zo compleet mogelijk beeld te verkrijgen van de
tinnitus zelf, van gerelateerde klachten en van de algemene fysieke en mentale gezondheid. Het
gebruikte anamneseprotocol kan in zijn geheel worden teruggevonden in appendix C. De verschillende
onderdelen worden hieronder kort toegelicht.
‐

‐

‐
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Specifieke tinnitus vragen: Om zo veel mogelijk inzicht te krijgen in de tinnitusklacht worden allerlei
vragen gesteld over de aard, locatie, ontstaan, tijdsverloop, intensiteit en factoren die de tinnitus
verergeren of verbeteren. Natuurlijk wordt er ook gevraagd naar eerdere reguliere diagnoses,
interventies en familiaire elementen.
Vragen over tinnitus gerelateerde klachten: in dit deel wordt geïnformeerd naar zaken die kunnen
wijzen op verschillende oorzaken van tinnitus of klachten die ermee kunnen samenhangen, zoals
gehoorschade, andere ooraandoeningen, infecties in het oorgebied, duizeligheid, neurologische
afwijkingen, hoge bloeddruk, te hoog cholesterol, hart‐ en vaatziektes, afwijkingen aan hoofd of
nekwervels, hypothyreoïdie, en diabetes mellitus.
Vragen over de algemene gezondheid: Dit deel van de anamnese vormt de basis van elke TCG
anamnese en tracht een aanvullende aanwijzingen te verzamelen voor het differentiaal
diagnostische proces dat volgt op het uitvragen van tinnitus als hoofdklacht.

‐

Lichamelijk onderzoek: Het lichamelijk onderzoek bevat de bekende TCG elementen zoals de
observatie van tong en lichaam en de palpatie van pols en meridianen. Daarnaast wordt de
bloeddruk gemeten, omdat hypertensie kan samengaan met tinnitus. Tot slot wordt er gekeken of
de tinnitus verergert met bewegingen van de kaak of nek of dat de tinnitus deze kan worden
beïnvloedt door het dichtdrukken van de a. carotis of de v. jugularis. Een positief resultaat op deze
testen kan duiden op een bijdrage van een onderliggende, kaak‐, nek‐ of doorbloedingsprobleem.
Deze testen worden uitvoerig beschreven in appendix C.

4.4 BEHANDELINGSPROTOCOL
De in dit onderzoek uitgevoerde behandeling bestaat uit een combinatie van laseracupunctuur en de
akoestisch‐optische neuromodulatie therapie. In de praktijk betekent dit dat de proefpersonen
gedurende een periode van 8 weken 2 maal per week behandeld worden. Zij ondergaan:
‐
‐

één keer per week een laseracupunctuur,
twee keer per week cochleaire laserstimulatie.

Daarnaast beluisteren ze dagelijks de gefilterde muziek.
De totale looptijd van 8 weken is een compromis tussen uitvoerbaarheid en de volgende afwegingen.
Vanuit het TCG perspectief zijn bij chronische aandoeningen vaak 5 à 6 behandelingen nodig om een
eerste betrouwbare indicatie te krijgen van de effectiviteit. Hiermee komt de voor een onderzoek
gewenste behandelperiode op minimaal 6 weken bij een wekelijks laseracupunctuur behandeling. Voor
de laserstimulatie van de cochlea varieert de gebruikte looptijd in de literatuur van een week tot drie
maanden (zie tabel 2). Voor het luisteren naar gefilterde muziek geldt dat het effect sterker wordt
naarmate de periode langer is (in (53) luisteren de proefpatiënten zelfs een jaar lang). Het gebruikte
protocol voor de verschillende therapiedelen wordt hieronder verder uitgewerkt.
4.4.1

Laseracupunctuur

De laseracupunctuur behandeling wordt uitgevoerd met zogenaamde lasernaalden met een vermogen
van 40 mW en een golflengte van 658 nm (rood licht). Dit zijn glasvezeldraden waarvan de uiteinden
m.b.v. plastic houders en tape op de huid geplakt kunnen worden. Het laserlicht wordt via de glasvezel
naar het uiteinde getransporteerd en treedt daar uit op de huid ter plekke van de acupunctuurpunten.
Op deze wijze kunnen 20 acupunctuurpunten simultaan gestimuleerd worden.
De keuze voor de acupunctuurpunten wordt toegespitst op de individuele conditie van elke proefpatiënt
en is opgebouwd uit drie groepen punten, welke hieronder kort worden toegelicht. De behandeltijd
bedraagt maximaal 30 minuten en kan bestaan uit één of twee delen. In sommige gevallen is het
bijvoorbeeld noodzakelijk om eerst 10 minuten te sederen alvorens er nog 20 minuten gevoed kan
worden, terwijl in andere gevallen er meteen 30 minuten een combinatie gemaakt kan worden van
sederen en voeden of alleen voeden noodzakelijk is. Ook verschuift in de loop van de behandelreeks
vaak het accent van de behandeling.
Balans maken op basis van de pols
Om de fysieke disbalans te herstellen wordt gebruik gemaakt van een protocol dat speciaal voor
laseracupunctuur is opgesteld door Rangkuti (69). Hierbij wordt zowel gebruik gemaakt van continu
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Tabel 11: Rangkuti protocol voor het herstellen van de balans met laserlicht op basis van de
moderne polsdiagnostiek. CW staat voor continuous wave (continu laserlicht), de overige getallen
geven de frequenties in Hz aan. Schakelaarpunten liggen op de aangegeven meridiaan halverwege
de bovenarmen of bovenbenen.
Polspositie Exces‐type
Leegte‐type
Positie 1

Bovenwarmer: pols 0‐1 niveau, vol, strak
YinTang, ST‐3 584 Hz of 14 Hz
Schildklier 584 Hz
Oor Gan, Xin, Nao Dian 2 Hz of 14 Hz

Positie 2

Middenwarmer: pols 0‐1 niveau, vol, strak
REN‐17, LIV‐14, REN‐12, REN‐13,
SJ‐5 14 Hz
Ringvinger 14 Hz

Positie 3

Onderwarmer: pols 0‐1 niveau, vol, strak
REN‐8, ST‐25, SP‐15 14 Hz
REN‐4 CW
Lies bloedvaten 14 Hz

Positie 4

Seksueel gebied: pols 0‐1 niveau, vol, strak
REN‐3, ST‐28 14 Hz
Lies bloedvaten 14 Hz
KID‐schakelaar 100 Hz
+ 3 vingers distaal gevoelig punt 14 Hz

Bovenwarmer: pols 4‐5 niveau, diep, leeg
YinTang 584 Hz
ST‐3, Bi Tong CW
Onder tong 2 laser CW
Oor Xin, Nao Dian 1168 Hz
Middenwarmer: pols 5 niveau, diep leeg
REN‐12 4023 Hz
REN‐13 CW, ST‐21 CW, PC‐6 CW
LIV‐schakelaar 100 Hz
SP‐6 CW
Onderwarmer: pols 5 niveau, diep, leeg
REN‐8 CW
REN‐4 4023 Hz
ST‐25, SP‐15 100 Hz
LIV‐schakelaar 100 Hz
SP‐schakelaar 100 Hz
SP‐6, KID‐3 CW
Seksueel gebied: pols 5 niveau, diep, leeg
REN‐4 100 Hz
REN‐3 4023 Hz
REN‐8 CW
ST‐28 14 Hz
LIV‐schakelaar 100 Hz
SP‐schakelaar 100 Hz
SP‐6, KID‐3 CW

laserlicht (CW=Continuous Wave) als van laserlicht dat knippert met bepaalde frequenties. Hij heeft
door jarenlang onderzoek naar de werking van laserlicht op acupunctuurpunten ontdekt, hoe specifieke
frequenties voedend, sederend of koelend werken bij gebruik op lichaamsacupunctuurpunten. Startpunt
voor dit protocol is de moderne polsdiagnostiek die gebruik maakt van vier posities en een onderscheid
in vijf niveaus. De eerste drie posities (Bovenwarmer, Middenwarmer en Onderwarmer) komen overeen
met de klassieke cun, guan en chi posities. Een vierde positie (Seksueel gebied genaamd) ligt proximaal
van de derde positie. Het diepste niveau is vijf en correspondeert met botniveau. Niveau 0 komt
overeen met het huidniveau. Tabel 11 bevat de door dit protocol voorgeschreven acupunctuurpunten
met de bijbehorende frequenties. Afhankelijk van de polskarakteristieken op de verschillende posities
worden acupunctuurpunten gekozen met specifieke laserlichtfrequenties om de balans van de pols te
herstellen. Bij vrouwen is de rechter pols hierin maatgevend en bij mannen de linker pols. Een
verbetering van de polskwaliteit weerspiegelt een herstel van de fysieke energetische balans. De
genoemde schakelaarpunten liggen op de aangegeven meridiaan halverwege de bovenarmen of
bovenbenen.
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Figuur 10: overzicht van therapieonderdelen binnen het behandelprotocol en hun werkzame gebieden.
Acupunctuurpunten op basis van de TCG diagnose
De punten uit tabel 11 worden aangevuld met acupunctuurpunten die gekozen worden op basis van de
gestelde TCG diagnose. De onderliggende syndromen die een rol kunnen spelen bij tinnitus zijn met de
bijbehorende behandeling al uitgebreid aan bod gekomen in paragraaf 3.5.2. De acupunctuurpunten die
gebruikt zijn in dit onderzoek zijn gebaseerd op de genoemde punten in de tabellen 7 en 8 uit deze
paragraaf.
Acupunctuurpunten met gunstige werking op de oren
Zoals in figuur 10 geïllustreerd wordt, dragen de hierboven beschreven acupunctuurpunten op basis van
de pols en de TCG diagnose bij aan het herstel van de fysieke balans. Daarnaast wordt er met
acupunctuurpunten ook specifiek gewerkt op de conditie van het oor. Zowel lokale als distale punten
worden gekozen om de voeding en circulatie in het oorgebied te verbeteren. De hiervoor gebruikte
tinnituspunten zijn SJ‐3, SJ‐5 en Ling Gu (Master Tung punt geïndiceerd voor tinnitus) als distale punten
en GB‐2 en SJ‐17 als lokale punten afhankelijk van de diagnose.
4.4.2

Cochleaire laserstimulatie

Dit therapieonderdeel bestaat uit de transmeatale en mastoïdale stimulatie van het binnenoor met
laserlicht. Er wordt gebruik gemaakt van een koptelefoon waarmee gelijktijdig laserlicht in één oor kan
worden geleid voor de transmeatale stimulatie en muziek kan worden aangeboden voor de gefilterde
muziektherapie. De transmeatale laserstimulatie gebeurt met 658 nm rood laserlicht van 120 mW
gedurende 30 minuten. Hiermee komt de energiedosis van roodlicht op 216 J per behandeling.
Daarnaast wordt gelijktijdig met infrarood LED‐licht (830 nm) van 760 mW door het mastoïd heen een
laserstimulatie van het andere binnenoor verkregen gedurende 10 minuten. Dit correspondeert met een
energiedosis van infraroodlicht van 450 J. De cochleaire lasertherapie vindt twee keer in de week plaats
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en hierbij wordt van oor gewisseld met de transmeatale en mastoïdale stimulatie. Hierbij dient te
worden opgemerkt dat de hierboven genoemde energiedoses alleen gehaald wordt als er continu (CW)
laserlicht gebruikt wordt. In de praktijk wordt echter vaak gebruik gemaakt van specifieke frequenties
op basis van de TCG diagnose:
‐
‐

Leegte‐type: CW (bij grote Leegte) of 9344 Hz (bij licht Leegte condities)
Exces‐type: 584 Hz (mild koelen of sederen) of 14 Hz (sterk koelen of sederen)

Zo gauw er een frequentie wordt gebruikt, halveert de energiedosis omdat de laser de helft van de tijd
‘uit’ staat. Het infrarood LED‐licht apparaat corrigeert hiervoor door bij gebruik in gepulseerde modes
een hoger vermogen af te geven. In de behandeling van de proefpatiënten in dit onderzoek zijn alleen
584 Hz en 9344 Hz gebruikt met als gevolg dat de energiedosis van rood licht per week op 108 J per oor
komt. In vergelijking met studies uit de literatuur met een positief resultaat op tinnitus (zie tabel 2), ligt
de energiedosis die Schikora (20) aanraadt en in dit onderzoek toegepast is beduidend hoger. De meeste
studies zijn gebaseerd op dagelijkse sessies van 20 minuten met 5 mW rood laserlicht en komen
daarmee uit op een weekdosis van 42 J. In tabel 2 staat echter ook een studie die gebruik maakt van
infraroodlicht variërend van 240 tot 960 J per week (44). De benodigde hogere infrarood weekdosis per
oor is logisch, aangezien bij de mastoïdale therapievorm een groot deel van het laserlicht geabsorbeerd
wordt in de schedel en de fractionele energiedepositie in het binnenoor daarmee relatief veel lager ligt.
4.4.3

Gefilterde muziektherapie

De proefpatiënten luisteren dagelijks naar hun eigen muziek waar hun tinnitusfrequentie uitgefilterd is.
De muziek wordt met behulp met het computerprogramma Audacity (versie 2.0.5) bewerkt. Dit kan
gratis van het internet worden gedownload (70). Door het installeren van een band stop filter plug‐in,
kan op eenvoudige wijze een frequentiegebied van een octaaf breed, gecentreerd rondom de
tinnitusfrequentie, uit het frequentiespectrum van de muziek verwijderd worden. Een voorbeeld van
een resulterend spectrum is weergegeven in figuur 4 van paragraaf 2.4.2, waarin de werking van deze
therapievorm is uitgelegd.
De muziekkeuze is aan de proefpersonen zelf; het moet muziek zijn waar ze zich lekker bij voelen en die
ze zonder vervelen 8 weken lang kunnen beluisteren. Dit zorgt ervoor dat ook het limbische systeem op
een positieve manier betrokken wordt in de therapie. De opdracht luidt om dagelijks minimaal 30
minuten met volledige aandacht te luisteren. Omdat het effect sterker wordt als het luisteren langer
wordt volgehouden, wordt aangeraden hiermee door te gaan na afloop van het onderzoek. Het
beluisteren van de muziek is twee keer per week geïntegreerd met de cochleaire laserstimulatie, de
overige vijf dagen vindt het thuis plaats.
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5 RESULTATEN EN DISCUSSIE
In dit hoofdstuk worden de resultaten verzameld en besproken die verkregen zijn met de in hoofdstuk 4
beschreven onderzoeksopzet.

5.1 POPULATIE PROEFPATIËNTEN
In totaal hebben zich 10 mensen aangemeld als proefpersoon. Drie zijn er meteen afgevallen toen ze
vernamen dat er tweemaal per week behandelingen gepland stonden en er daarnaast dagelijks thuis
muziek beluisterd diende te worden. Van de overgebleven groep zijn er vervolgens nog 2 afgevallen
omdat ze niet aan de criteria voldeden; één had sinds een week een gehoorapparaat aangemeten
gekregen en een ander was drager van een cochleair implantaat. Uiteindelijk is het onderzoek van start
gegaan met 5 proefpatiënten; één man en vier vrouwen, in leeftijd variërend van 49 tot 71 jaar.
Alle patiëntgegevens zijn te vinden in tabel 12. Hiervan voldoet patiënt nummer 5 eigenlijk niet aan de
criteria omdat bij de intake bleek dat ze sinds 6 weken een paar dagen per week overdag een
Tabel 12: Proefpatiëntgegevens
Nummer

1

Leeftijd
[jaar]
Geslacht
65
vrouw

Tinnitus
Duur
[jaar]
25

Ontstaan

Plots
(bij begin
burn‐out
en
werkeloos‐
heid)
Plots
(na harde
muziek in
drukke
periode)
Geleidelijk

Tinnitus karakteristieken +
Verergerende factoren

‐ bilateraal, continu, rechts
erger dan links
‐ vermoeidheid, stress, fysieke
inspanning, hard geluid, kaak‐
en nekbewegingen,
dichtdrukken v. jugularis
2
49
4
‐ bilateraal, continu, links erger
man
dan rechts
‐ vermoeidheid, stress, fysieke
inspanning, kaak‐ en
nekbewegingen
3
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2‐3
‐ bilateraal, continu, beide oren
vrouw
even hard
‐ vermoeidheid, stress, alcohol,
kaakbewegingen
4
71
12
Plots
‐ craniaal (temporaal en kruin),
vrouw
(na
continu, soms fluitend oor
vliegtuig‐ ‐ vermoeidheid, stress, emoties,
landing)
fysieke inspanning, hard geluid,
alcohol
‐ unilateraal (links) continu,
5*
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1,5
Plots
soms craniaal (kruin)
vrouw
(periode
‐ vermoeidheid, stress, fysieke
veel
inspanning, komvormig
stress)
plaatsen van handen over oren
* deze proefpatiënt voldoet niet aan de insluitingscriteria

TCG diagnose

‐ ShènQiXu
‐ GanQiYu

‐ GanQiYu met DampHitte
‐ Leegte van de
Bovenwarmer

‐ ShènQiXu
‐ GanQiYu met XueYu en
Hitte
‐ Damp
‐ QiXu en XueXu (Shèn, Pi,
Wei, Gan, Xin)
‐ GanQiYu en Stijgend Yang
‐ Damp
‐ GanQiYu met GanXueXu en
Stijgend Yang
‐ ShènQiXu
‐ Damp
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gehoorapparaat met ruismaskeerder was gaan gebruiken. Deze had tot dan toe echter geen enkel effect
op het geluidsniveau van haar tinnitus en was alleen aangemeten met het oogmerk de tinnitus overdag
te maskeren. Zelfs met dit apparaat was ze heel wanhopig door de tinnitus. Daarom is besloten om haar
wel volgens het protocol mee te behandelen. Haar gegevens zijn ter illustratie opgenomen in dit
hoofdstuk, maar mogen niet gebruikt worden in de uiteindelijke conclusies over de effectiviteit van de
onderzochte combinatie therapie. Verder moet worden opgemerkt dat proefpatiënten 1 en 2 beide hun
behandelreeks een week hebben onderbroken in verband met een week vakantie.
Alle proefpatiënten hebben een continue tinnitus basislast, met daarbij uitschieters onder invloed van
factoren als vermoeidheid, inspanning, emoties of het consumeren van alcohol. Daarentegen brengt een
goede nachtrust de tinnitus tot rust. Dit beeld is karakteristiek voor een tinnitus die volgens Chinese
inzichten gebaseerd is op enerzijds een Leegte conditie (zoals ShènXu of Leegte van de Bovenwarmer)
en anderzijds op een Exces conditie (GanQiYu, Damp, of Stijgend Yang). In tabel 12 blijkt dit uit de TCG
diagnose, die steeds een combinatie van een Leegte en een Exces conditie laat zien.

5.2 RESULTATEN
De belangrijkste resultaten van dit onderzoek zijn verkregen met behulp van meetinstrumenten (zie
voor een beschrijving paragraaf 4.2), omdat deze een zo objectief mogelijk inzicht verschaffen van de
ontwikkeling van de tinnitusklachten. Deze komen hieronder daarom als eerste uitgebreid aan bod. De
proefpatiënt zelf zal echter voor het beoordelen van het eventuele succes van de behandeling van zijn
tinnitus zijn eigen klachtbeleving centraal stellen. Om deze reden is besloten om hier ook enkele
ervaringen van de proefpatiënten op te nemen. Door met de laseracupunctuur te werken op de algehele
fysieke conditie zijn er daarnaast ook andere positieve gezondheidsresultaten naar voren gekomen,
welke hier niet zijn opgenomen omdat ze buiten de scope van dit onderzoek vallen. Dit betreft o.a.
verbeteringen op het vlak van slapen, spijsvertering, hoofdpijn, duizeligheid, stijfheid nek, bloeddruk en
energieniveau.
5.2.1

Resultaten van de meetinstrumenten

In tabel 13 staan de gemeten tinnitusfrequenties voor en na de behandelreeks op een rijtje. Het
minimale maskeringsniveau (zie paragraaf 4.2.1) is weergegeven in termen van het volume van de
toongenerator. Wat meteen opvalt is dat drie van de vijf proefpersonen bij het vaststellen van de
tinnitusfrequentie op dezelfde toonhoogte uit zijn gekomen, terwijl het vertrekpunt in de meting in alle
gevallen verschillend was. Dit lijkt toeval te zijn. Van de overige proefpersonen heeft er één een veel
lagere toon en de ander hoort een heel groot frequentiebereik variërend van 4224 Hz tot 10560 Hz. Dit
geeft aan dat ze heel veel verschillende tonen en geluiden door elkaar hoort. Bij het filteren van de
muziek is bij deze patiënt is dan ook een heel breed frequentiegebied verwijderd (2 octaven gecentreerd
rond een frequentie van 5632 Hz). De gemeten frequenties en minimale maskeringsniveaus na afloop
van de behandelingen laten een gemengd beeld zien. Bij twee patiënten is hier geen verschil gemeten,
terwijl twee andere wel een afname van het minimale maskeringsniveau laten zien en een afname van
de tinnitusfrequentie. Dat betekent dat voor hen de waargenomen toon lager is geworden in de loop
van het onderzoek. Voor proefpatiënt nummer 4 lijken er hoge tonen bijgekomen te zijn, maar in de
praktijk geeft ze juist aan dat ze minder scherpe en snerpende geluiden hoort. Bij nader onderzoek
bleken enkele frequenties rond 8000 Hz die verantwoordelijk waren voor die specifieke geluiden nu
verdwenen te zijn.
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Tabel 13: Tinnitusfrequentie en Geluidsniveau
Nummer

1
2
3
4
5*

Tinnitusfrequentie [Hz]
(geluidsniveau [volume toongenerator])
Voor behandelreeks
Na behandelreeks
3755 (10)
3755 (10)
3129 (8)
3520 (8)
3755 (4)
3755 (5)
3755 (1)
3755 (1)
3755 (4)
1320 (1)
3755 (6)
1267 (1)
4224 (8) – 10560 (12)
4224 (8) – 13200 (14)
660 (5)

440 (4)

Linker oor
Rechter oor
Linker oor
Rechter oor
Linker oor
Rechter oor
Craniaal
Linker oor

* deze proefpatiënt voldoet niet aan de insluitingscriteria

Tabel 14: Tinnitus Handicap Inventory score (maximale score is 100 punten)
Nummer

1
2
3
4
5*

THI‐score
[punten]
gradaties volgens interpretatie tabel 9
Voor behandelreeks
Na behandelreeks

34
mild
42
matig
12
licht
30
mild
64
ernstig

24
mild
44
matig
4
licht
22
mild
12
licht

Verschil in THI‐score
[punten]
([percentage])

‐ 10
(‐ 29 %)
+2
(+ 5 %)
‐8
(‐ 67 %)
‐8
(‐ 27 %)
‐ 52
(‐ 81 %)

* deze proefpatiënt voldoet niet aan de insluitingscriteria

De resultaten van de Tinnitus Handicap Inventory Score zijn verzameld in tabel 14. Het bevat de
uitkomsten voor en na de behandelreeks, alsmede het verschil hiertussen. Kijkend naar deze laatste
kolom wordt in één oogopslag duidelijk dat bij vier van de vijf patiënten deze behandeling een positief
effect heeft gehad. De impact van de tinnitus op hun dagelijkse leven en hun emotionele leven is
verminderd en dat uit zich in een substantieel lagere THI score na afloop van de behandelreeks. De
afname varieert van 27 tot 81 procent. Wat overblijft is onder meer het feit dat de tinnitus toeneemt
met stress, soms nog voor frustratie zorgt en af en toe een gevoel er niet aan te kunnen ontsnappen.
Maar veel problemen die mensen ondervonden als gevolg van tinnitus zijn sterk verminderd.
De wekelijkse VAS‐scores voor geluidssterkte, tinnitusbewustzijn en irritatieniveau zijn weergegeven in
figuur 11 en de thuis bijgehouden dagelijkse VAS‐scores voor geluidssterkte in figuur 12. Proefpatiënt
nummer 2 heeft geen dagelijkse VAS‐score bijgehouden en proefpatiënt nummer 5 geen wekelijkse
VAS‐score voor tinnitusbewustzijn. Beide figuren illustreren de hoge mate van variabiliteit in deze
grootheden, die continu fluctueren onder invloed van alledaagse dingen als stress, vermoeidheid en
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Figuur 11: Overzicht van de wekelijkse VAS‐scores voor geluidssterkte, bewustzijn en irritatieniveau. Deze
zijn tijdens de behandelingen uitgevraagd. Proefpatiënt nummer 5 voldoet niet aan de insluitingscriteria.
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Figuur 12: Dagelijks VAS‐scores van proefpatiënten 1, 3, 4 en 5 versus de wekelijkse VAS‐scores voor
geluidssterkte. Er is tevens een lijn geplot dit gefit is aan de dagelijkse VAS‐scores. Proefpatiënt nummer
5 voldoet niet aan de insluitingscriteria.
blootstelling aan extern lawaai. In figuur 12 is ook een rechte lijn opgenomen die is gefit aan de
dagelijkse VAS‐scores. Deze lijn is toegevoegd om de neerwaartse trend te verduidelijken. De afname
van de VAS‐scores is ook zichtbaar in tabel 15, die de waarden voor en na de behandelingen bevat.
Afhankelijk van de gemeten grootheid geven drie of vier van de vijf patiënten een verbetering aan die
varieert van licht tot substantieel. De sterkste positieve effecten zijn te vinden in de afname van het
irritatieniveau. Twee mensen gingen het onderzoek al in met een laag irritatieniveau en bij hen is er op
dit vlak weinig veranderd. Tinnitus bewustzijn nam in een aantal gevallen eerst toe door de aandacht die
deelname aan een onderzoek erop vestigt, maar dit herstelde weer na een week of drie.
Aan het eind van het onderzoek gaven drie proefpatiënten aan dat hun tinnitus rustiger en zachter was
geworden, wat wordt bevestigd in de dagelijkse VAS‐score van de geluidssterkte. Ook laten sommige
grafieken van de dagelijkse VAS‐score zien dat de hoge uitschieters in de loop van het onderzoek
verminderen.
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Tabel 15: VAS‐score analyse voor en na de behandelreeks
Proefpatiënt
Nummer

VAS‐score geluidssterkte

Wekelijks
voor / na (verschil)

Dagelijkse score
weekgemiddelde
voor / na (verschil)

1
7,5 / 8,0 (+ 0,5)
8,7 / 8,5 (‐ 0,2)
2
8,0 / 7,0 (‐ 1,0)
‐
3
6,0 / 5,0 (‐ 1,0)
7,1 / 5,4 (‐ 1,7)
4
6,0 / 6,0 (0)
7,9 / 6,1 (‐ 1,8)
5*
6,0 / 4,0 (‐ 2,0)
4,7 / 4,1 (‐ 0,6)
* deze proefpatiënt voldoet niet aan de insluitingscriteria

5.2.2

VAS‐score
tinnitus bewustzijn

VAS‐score
tinnitus irritatie

Wekelijks
voor / na (verschil)

Wekelijks
voor / na (verschil)

6,5 / 4,5
9,0 / 7,0
3,0 / 2,0
6,5 / 6,0
‐

(‐ 2,0)
(‐ 2,0)
(‐ 1,0)
(‐ 0,5)

8,5 / 3,5 (‐ 5,0)
10,0 / 7,0 (‐ 3,0)
3,0 / 2,5 (‐ 0,5)
3,0 / 3,0 (0)
8,0 / 2,0 (‐ 6,0)

Overige ervaringen patiënten

Naast de hierboven beschreven resultaten van het onderzoek zoals deze uitgedrukt worden in de
meetinstrumenten, hebben de proefpatiënten ook hun eigen ervaringen. Deze zijn hieronder
weergegeven omdat ze het beeld van het effect van deze therapie complementeren.
‐

‐

‐

‐

‐
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Door deze behandelingen heb ik meer bewustzijn over tinnitus en daardoor meer grip op de tinnitus
verkregen (4 proefpersonen)
Door een dagelijkse VAS‐score bij te houden en de gesprekken over de tinnitus, is er bij de meeste
proefpersonen meer inzicht ontstaan. Hierdoor zijn ze bewuster geworden van wat ze zelf kunnen
doen om te tinnitus in te perken. Eigenlijk betekent dit vooral het bewaken van de eigen grenzen:
meer rust in bouwen (daarbij helpt het dagelijks met aandacht luisteren naar de muziek), minder
harde muziek, geen alcohol meer als je daarop reageert en handig omgaan met stress en emoties.
Hierdoor nemen gevoelens van angst en paniek over de tinnitus vanzelf af. De lichaamsacupunctuur
behandelingen ondersteunen dit proces, doordat ze bijdragen aan de mentale balans.
De erge uitschieters verdwijnen (4 proefpersonen)
Deze proefpatiënten geven aan dat de tinnitus minder vaak of zelfs niet meer toeneemt bij heftige
emoties, drukke werkdagen of blootstelling aan hard extern geluid. Dit hangt zeker ook samen met
het vergrote bewustzijn over de tinnitus en de toegenomen mentale belastbaarheid. Als er al een
uitschieter optreedt, zakt deze ook weer sneller weg.
De tinnitus wordt minder scherp en snerpend van karakter omdat er hoge tonen verdwijnen (3
proefpersonen)
Dit maakt het geluid makkelijker te verdragen.
Tinnitus is makkelijker te negeren (3 proefpersonen)
Als de tinnitus zachter wordt, overheerst hij minder en omdat ook de irritatie afneemt is het
makkelijker om de tinnitus te negeren. Dit betekent voor één proefpersoon, dat ze minder vaak
haar gehoorapparaat met ruismaskeerder in doet, omdat ze hem minder nodig heeft om te kunnen
functioneren.
Het luisteren naar de gefilterde muziek geeft een directe, tijdelijke, verandering van de tinnitus, deze
kan zachter worden of golvend worden in intensiteit (2 proefpersonen)
Het lijkt alsof de neurale activiteit die de tinnitus genereert bij deze proefpersonen inderdaad
reageert op de muziek. Dit gebeurt overigens niet bij iedereen.

‐

‐

De tinnitus is zelfs even weggeweest, dit betekent dat er verandering mogelijk is en dat geeft hoop
(2 proefpersonen)
Twee proefpersonen hebben tijdens de behandelperiode éénmalig ervaren dat de tinnitus
unilateraal even weg was: bij de een was dat slechts één tel en bij de ander een paar uur.
Het gehoor lijkt wel verbeterd te zijn (1 proefpersoon)
Één proefpersoon geeft aan dat haar aangedane oor beter is gaan horen in de loop van het
onderzoek, wat klopt met de theorie dat het laserlicht in en rondom het oor helpt om het oor weer
beter te laten functioneren.

5.3 DISCUSSIE
Het subjectieve karakter van de aandoening chronische subjectieve tinnitus, maakt het heel lastig om
het verloop van de klacht goed te meten in een onderzoek. Om deze reden is gebruik gemaakt van veel
verschillende meetinstrumenten. In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de interpretatie van
deze resultaten.
Tabel 13 bevat de tinnitusfrequenties en de minimale maskeringsniveaus voor en na de behandelreeks.
In een tweetal gevallen is de waargenomen tinnitusfrequentie lager geworden. Dit komt overeen met de
waarneming van de patiënten die aangeven dat er minder hoge tonen zijn en het geluid minder scherp
klinkt. In deze gevallen is ook het minimale maskeringsvolume omlaag gegaan, wat lijkt te kloppen met
de afname van de dagelijkse VAS‐scores voor het geluidsniveau voor dezelfde proefpatiënten. Toch mag
deze conclusie niet getrokken worden. Als zowel het minimale maskeringsniveau als de tinnitus‐
frequentie veranderen is interpretatie lastig, omdat een lager maskeringsvolume dan niet zonder meer
iets zegt over het geluidsniveau. Als de gevoeligheid van het oor in dit nieuwe frequentiebereik hoger is
zal ook bij een gelijkblijvend geluidsniveau, zoals ervaren door de patiënt, het maskeringsvolume
afnemen. De afname van de tinnitusfrequentie is vanuit Chinees perspectief gezien wel betekenisvol.
Zoals in paragraaf 3.3 is beschreven is een lagere toon meer gelinkt aan een Leegte conditie zoals
ShènXu en wordt een luide wat hogere toon eerder veroorzaakt door Exces condities als GanQiYu met
Stijgend Yang of Flegma. Een verandering van de tinnitusfrequenties waarbij de hogere tonen meer en
meer verdwijnen, laat dus een verschuiving zien in het onderliggende syndroom dat de boventoon
voert: het Exces treedt minder op voorgrond, waardoor de Leegte conditie zichtbaarder wordt.
De THI scores in tabel 14 laten een duidelijk afname zien van de negatieve impact van de tinnitus op het
dagelijkse leven en emotionele welzijn bij vier van de vijf proefpatiënten. Dit wordt waarschijnlijk slechts
ten dele veroorzaakt door de afname van de tinnitus geluidssterkte. Ook bij proefpatiënt 1, voor wie de
tinnitus niet zachter is geworden, is de THI score namelijk met 10 punten afgenomen. Dit betekent dat
er meer factoren een rol spelen. Enerzijds helpt het onderdeel lichaamsacupunctuur van de therapie de
mentale balans te herstellen, bijvoorbeeld door de Qi te laten circuleren of te voeden. Een betere
mentale balans vergroot de persoonlijke draagkracht, waardoor de tinnitus beter gehanteerd kan
worden. Anderzijds heeft dit behandeltraject bijgedragen aan een beter bewustzijn over hoe tinnitus
werkt en wat je zelf kan doen om te voorkomen dat het getriggerd wordt. Dit inzicht is essentieel. Als je
hier je leven naar kunt inrichten, voorkomt dat enerzijds uitschieters en geeft dat anderzijds een gevoel
van grip op de situatie. Het gevoel niet langer slachtoffer te zijn van de tinnitus, maar er controle over te
hebben maakt een groot verschil voor de kwaliteit van leven en dat vertaalt zich in een lagere THI score.
In hoofdstuk 2 is uitgelegd hoe naar moderne inzichten tinnitus ontstaat in tijden van mentale
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overbelasting. Als in deze behandelingsperiode de mentale belastbaarheid toeneemt, is de verwachting
dat mede hierdoor de tinnitusklachten afnemen. De gevonden afname van de THI score kan daarom
enerzijds een gevolg zijn van een afname van de tinnitusgeluidssterkte, maar anderzijds ook een teken
zijn van een vergrote mentale draagkracht en daarmee juist een oorzaak zijn van de afname van de
tinnitus. Oorzaak en gevolg zijn hier dus niet te onderscheiden en beide effecten gaan waarschijnlijk
hand in hand.
Het bijhouden van de wekelijkse VAS‐scores is in de praktijk lastig gebleken. Allereerst zijn sommige
patiënten niet cijfermatig ingesteld en vinden ze het moeilijk om hun klacht te kwantificeren met behulp
van een getal. Daarnaast vergeten mensen makkelijk hoe hard het geluid was een week geleden. Het
gevolg is dat de wekelijkse cijfers niet altijd een goed beeld lijken te geven. Dit is goed terug te zien in de
vergelijking van de wekelijkse met de dagelijkse VAS‐scores voor de geluidssterkte in figuur 12. Hier zijn
namelijk grote verschillen te zien voor dezelfde grootheid op dezelfde dag. Ook tabel 15 illustreert de
verschillen in de uiteindelijke verandering van de geluidssterkte tussen de dagelijkse en wekelijkse
scores. Zoals uit de gefitte lijnen in figuur 12 blijkt, neemt de VAS‐score voor de geluidssterkte heel
geleidelijk af. Daar bovenop zijn de grote dagelijkse variaties gesuperponeerd. Hierdoor is het erg lastig
om de kleine afname in een wekelijkse score tot uitdrukking te brengen. De dagelijkse VAS‐score lijkt
daarmee een betrouwbaardere grootheid te zijn. Mensen onthouden beter wat ze een dag geleden
ervaren hebben en het bepalen van een wekelijks gemiddelde van de dagelijkse VAS‐score corrigeert
voor de dagelijkse variaties. Hierdoor kan de lange termijn ontwikkeling beter gevolgd worden. De VAS‐
score voor tinnitusbewustzijn werd door alle patiënten als lastig ervaren. Bij sommigen loopt hij in de
pas met de geluidssterkte en bij andere met het irritatieniveau en soms wisselt dat zelfs van week tot
week. Daarmee is de wekelijkse VAS‐score voor tinnitusbewustzijn niet erg goed gedefinieerd. Het
tinnitus irritatieniveau daarentegen kan, zeker in geval van een hoge beginscore, zo snel afnemen dat de
verschillen wel goed meetbaar zijn met een wekelijkse VAS‐score.
Tot slot dient te worden opgemerkt dat de beide patiënten (nummer 1 en 2) die het minste baat lijken
te hebben gehad voor wat betreft de tinnitus geluidssterkte (uitgaande van hun eigen ervaring en de
dagelijkse VAS waarden) tussentijds een week op vakantie zijn geweest. Dit kan op toeval berusten,
maar het kan ook een aanwijzing zijn van het belang om gedurende 8 weken aaneengesloten te
behandelen. De behandeling heeft echter wel degelijk een positieve impact gehad op de beleving van de
tinnitus voor deze patiënten, getuige de afname van het tinnitus irritatieniveau bij beiden en voor
proefpatiënt nummer 1 de afname van de THI score.
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
Chronische subjectieve tinnitus is een veelvoorkomende aandoening die lastig te behandelen blijkt te
zijn. Deze studie richt zich op een nieuwe therapievorm die gebaseerd is op een gecombineerde aanpak
van dit probleem: (1) de akoestisch‐optische neuromodulatie therapie, die als doel heeft de werking
van het binnenoor te verbeteren en de neurale overactiviteit verantwoordelijk voor de tinnituservaring
te verminderen, en (2) laseracupunctuur, die tracht volgens de TCG zienswijze de fysieke disbalans te
herstellen waardoor de tinnitus heeft kunnen ontstaan. De zo ontstane integrale benadering behandelt
twee belangrijke aspecten van tinnitus: de voedingsbodem waarop het kan ontstaan en het mechanisme
waardoor het in stand kan blijven.
In het kader van dit onderzoek ondergingen vijf proefpatiënten gedurende acht weken: acht
laseracupunctuur behandelingen en zestien transmeatale en mastoïdale laserstimulaties. Daarnaast
hebben ze dagelijks geluisterd naar muziek waar hun tinnitusfrequentie uitgefilterd is. Van de vijf
proefpatiënten zijn er in de onderstaande conclusies maar vier meegenomen, aangezien één van de
proefpatiënten niet voldeed aan de insluitingscriteria. Zij was in de periode voorafgaand aan de start van
het onderzoek een gehoorapparaat met ruismaskeerder gaan gebruiken. Haar tinnitusklacht is wel
afgenomen in de loop van dit onderzoek, maar dit kan niet zonder meer worden toegeschreven aan de
behandelingen omdat ze ook het gevolg zouden kunnen zijn van het recente gehoorapparaat gebruik
(hoewel ze het apparaat vanaf het begin af aan niet de hele tijd heeft gedragen en in de loop van het
onderzoek zelfs vaker niet is gaan gebruiken toen de tinnitus afnam).
De metingen hebben de volgende resultaten opgeleverd bij de vier meetellende proefpersonen:
‐
‐
‐
‐

De tinnitusfrequentie is veranderd bij twee proefpersonen,
De tinnitus geluidssterkte is gedaald met 0,2 tot 1,8 VAS punten (uitgaande van een
weekgemiddelde van de dagelijkse VAS‐scores) bij drie proefpersonen,
Het tinnitusirritatieniveau is gedaald bij drie proefpersonen met 0,5 tot 5,0 VAS punten,
De THI score is afgenomen bij drie proefpersonen met 27 tot 67 %.

Dit zijn stuk voor stuk hoopgevende resultaten. Er mogen echter op basis van dit kleinschalige
onderzoek nog geen conclusies worden getrokken over de effectiviteit van deze behandelwijze. Door de
opzet van het onderzoek kan een placebo effect niet uitgesloten worden. De proefpersonen hebben
veel tijd geïnvesteerd en willen de onderzoeker en zichzelf niet teleurstellen. Dit zijn allemaal redenen
die een vals positief effect tot gevolg kunnen hebben. Toch geven deze resultaten aanleiding tot een
voorzichtig optimisme. Ze kunnen namelijk als eerste aanwijzingen beschouwd worden voor de
potentiële werkzaamheid van deze therapie. Daarom luidt de belangrijkste conclusie van dit onderzoek:
De eerste resultaten van dit onderzoek zijn hoopgevend en een dubbelblind
gerandomiseerd onderzoek met grotere patiëntaantallen is nodig om deze resultaten te
verifiëren
De huidige resultaten rechtvaardigen een vervolgonderzoek in de vorm van een RCT (randomised clinical
trial). Dit type onderzoek is daar uitermate geschikt voor. Je kunt patiënten zonder dat ze het in de
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gaten hebben gefilterde of ongefilterde muziek laten beluisteren en je kunt patiënten blinddoeken en
een computer laten bepalen of de laser wel of niet aangaat. Daarmee ligt de weg open voor een
grootschaliger en volgens de regelen der kunst opgezet RCT, die wel de gewenste bewijslast kan leveren
van de effectiviteit van de hier onderzocht therapie.
Op basis van de ervaringen en resultaten verkregen in het kader van dit kleinschalige onderzoek kunnen
de volgende aanbevelingen geformuleerd worden:
‐

‐

‐

Langer doorbehandelen voor maximale effect
Het resultaat van 8 weken intensief behandelen met het onderzochte protocol laat een positief
resultaat zien qua tinnitus geluidssterkte, irritatieniveau en impact op dagelijks leven en emotioneel
welzijn. De waargenomen afname van de geluidssterkte trad gemiddeld op tussen de 3e en 4e
behandelweek en de trend na 8 behandelweken was nog steeds dalende. Dit doet vermoeden dat
het maximale effect nog niet bereikt is na 8 weken en dat voortzetting van de behandeling zinvol is.
De vraag of dat met eenzelfde intensiteit van 2 behandelingen per week moet gebeuren of dat er
langzaam afgebouwd kan worden, kan op basis van de huidige ervaringen nog niet beantwoord
worden. Ook geeft de huidige kennis nog geen duidelijkheid over hoe lang het nodig blijft om de
laserstimulatie in en rond het oor uit te voeren. In het onderzoek van Okamoto et al (53) luisterden
proefpersonen een jaar lang naar de gefilterde muziek. Dit bevestigt in elk geval dat 8 weken erg
kort is om een maximaal effect te verwachten en de proefpersonen uit dit onderzoek hebben dan
ook het advies meegekregen om nog een paar maanden door te gaan met het luisteren naar hun
muziek. Dit vraagt een behoorlijk commitment van de patiënt en in deze fase van de therapie kan
het helpen om toch regelmatig contactmomenten in te plannen in de vorm van een
onderhoudsacupunctuurbehandeling om mensen te blijven motiveren dagelijks te luisteren.
Leefstijladviezen en bewustzijnsontwikkeling zijn heel belangrijk voor een succesvolle therapie
De resultaten van dit onderzoek zoals weergegeven in paragraaf 5.2.2 geven duidelijk aan dat
goede leefstijladviezen en een stuk bewustzijnsontwikkeling bij de patiënt belangrijke ingrediënten
zijn van een succesvolle tinnitusbehandeling. Ofschoon deze elementen niet benoemd zijn in het
protocol, zijn ze tijdens de behandelingen wel aan bod gekomen. Alle proefpersonen hebben het
boekje van Wagenaar “Eerst Hulp bij Oorsuizen” (28) gelezen om een beter inzicht in het ontstaan
van tinnitus te verkrijgen. Daarnaast hebben de gesprekken tijdens de behandelingen ertoe
bijgedragen om een persoonlijk inzicht te verwerven over wat de eigen specifieke tinnitustriggers
zijn. Voor de ene patiënt betekende dit het leren omgaan met emoties als woede en stress via het
trainen van handige gedachten. Voor een ander resulteerde dit in het beter stellen van de eigen
grenzen, meer rust inbouwen of het glaasje wijn bij het diner laten staan. Daarnaast zijn er
voedingsadviezen gegeven voor de mensen met Damp en Hitte problemen. Al deze inspanningen
resulteerden voor de meeste proefpersonen in een gevoel van grip op de tinnitus. Hierdoor gingen
ze na afloop van het onderzoek een stuk zekerder en rustiger de deur uit dan ze zich aan het begin
voelden.
Meet regelmatig opnieuw de tinnitusfrequentie en pas indien nodig de gefilterde muziek hierop aan
Zoals die onderzoek laat zien kan de tinnitusfrequentie in de loop van de behandelperiode wijzigen.
Om optimaal te blijven profiteren van het luisteren naar de gefilterde muziek is het daarom van
belang om de muziek opnieuw te filteren als de verschuiving te groot wordt.

Er is overduidelijk meer onderzoek nodig om enerzijds de effectiviteit onomstotelijk aan te kunnen
tonen en anderzijds de optimale behandelstrategie en –duur te kunnen bepalen. Deze aanbevelingen
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kunnen meegenomen worden in een vervolgonderzoek of gebruikt worden door een therapeut die zelf
aan de slag wil om patiënten te behandelen met deze gecombineerde therapievorm. Ook al is de
werkzaamheid nog niet bewezen, veel tinnitus patiënten zijn wanhopig en vinden ook in het reguliere
circuit niet de oplossing waar ze naar zoeken. Om deze reden is het gerechtvaardigd om ook op kleine
schaal deze combinatietherapie aan te bieden en zo gaandeweg meer ervaring op te doen.
Voor de proefpatiënten uit dit onderzoek die een verbetering van hun tinnitus hebben ervaren geldt in
elk geval dat er ruimte is ontstaan voor hoop:
Hoop is als een weg door het land; er was nooit een weg, maar als veel mensen er
overheen lopen, dan ontstaat de weg.
( Bron: Nummer 8 van de 35 Epigrammen van Lu Xun, vertaald naar het Engels door Lin Yutang (71))
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APPENDIX A: Overzicht Syndromen Tinnitus & Hersensuizen
Onderstaande tabellen geeft een overzicht van allerlei syndromen die aanleiding kunnen geven tot
tinnitus (tabel 16) of tot hersensuizen (tabel 17) uit verschillende bronnen.
Tabel 16: Tinnitus syndromen (Er Ming) volgens de Chinese Geneeskunde uit verschillende bronnen.
Algemeen
Gan
Xin
Shèn
Maciocia (59)
 Zwakte Qi BW
 Flegma Vuur laait op

 Stijging Gan+
DanVuur

 XinXueXu

 ShènJingXu

Deng (60)
 Flegma Vuur laait op
 QiXu + XueXu

 ShènYinXu
 ShènYinXu + GanYinXu met Leegte
Hitte

 Stijging Gan+
DanVuur

Sionneau en Gang (56)
Tinnitus als bijkomend symptoom bij andere ziektes
 Externe Wind
 Externe Wind
 Wind Vuur
 Wind Vuur
 Flegma Damp
 Flegma Damp
 YinXu + YangXu
 YinXu + YangXu
 YinXu + XueXu
 YinXu + XueXu
 YinXu + Leegte Vuur
 YinXu + Leegte Vuur








Externe Wind
Wind Vuur
Flegma Damp
YinXu + YangXu
YinXu + XueXu
YinXu + Leegte
Vuur








Externe Wind
Wind Vuur
Flegma Damp
YinXu + YangXu
YinXu + XueXu
YinXu + Leegte Vuur

Flaws (61)
Tinnitus als bijkomend symptoom bij andere ziektes
 JingXu + XueXu

 XinQiXu

 ShènYangXu
 ShènYinXu + GanYinXu

Flaws en Sionneau (62)
Tinnitus bij de Ziekte van Menière
 QiXu + XueXu
 Stijgend GanYang
 JingXu
 Flegma obstrueert Centrum
Tinnitus als bijkomend symptoom bij andere ziektes
 QiXu + YinXu (+ DampHitte / +
 DanVuur
GanQiYu + Vuur)
( + GanQiYu)
 YinXu + Vuur
 YinXu + Interne Droogte
 YinXu + YangXu
 QiXu+XueXu+YinXu+YangXu
 Stijgend Yang
 FlegmaHitte
 XueXu + Wind
 Cervicale spondylosis
 XueYu (trauma hoofd)

 ShènYinXu (+ GanYinXu /+GanXueXu
/+FeiYinXu)
 ShènYangXu + PiYangXu
 ShènYinXu + ShènYangXu + PiQiXu
 ShènJingXu + GanXu

Flaws en Finney (63)
Tinnitus als bijkomend symptoom bij andere ziektes
 XueXu
 GanWind
 Flegma knobbelvorming met
YinXu
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ShènQiXu
ShènYangXu (+ GanXueXu)
ShènYinXu (+Vuur)
ShènJingXu

Tabel 17: Hersensuizen syndromen (Nao Ming) volgens de Chinese Geneeskunde uit verschillende
bronnen.
Algemeen
Gan
Xin
Shèn
Sionneau en Gang (56)
 JingXu/Leegte Zee van
Merg
 DampHitte

 GanQiYu

 XinXu + PiXu

 GanVuur

 XinXueXu + PiXueXu

Maciocia (57)
 Leegte Zee van Merg
 DampHitte

Tabellen 18 en 19 hieronder bevatten de syndromen uit Sionneau en Gang (56) en Maciocia (59),
tezamen met de belangrijkste symptomen, het behandelprincipe, de puntenkeuze en kruidenformules.
Tabel 18: Hersensuizen Syndromen op basis van Sionneau en Gang (56)
Leegte syndromen
Exces syndromen
JingXu
XinXu + PiXu
GanQiYu

Damp Hitte

Symptomen
‐hersensuizen met vertigo
‐weinig slaap
‐veel dromen
‐kortademigheid
‐kracht verlies
‐palpitaties
‐slechter geheugen
‐slechte eetlust, minder eten
‐ losse ontlasting
‐oedeem

‐hersensuizen, erger met
woede of andere emotionele
verstoring
‐pijn in de laterale ribregio
‐ergernis en ongeduld
‐thoracale beklemming
‐frequent zuchten
‐bittere smaak in de mond
‐droge keel

‐ hersensuizen met
hoofdpijn
‐zwaartegevoel hoofd met
sensatie alsof er een zak
over het hoofd zit
‐vertigo
‐misselijkheid
‐slechte eetlust
‐mogelijk hersentumor

T:bleek, dun wit beslag
P: zacht, fijn

T: rode punt, dun wit/geel
beslag
P: koordvormig

T: rood, plakkerig geel
beslag
P: glijdend en snel

Vul Xin aan en voedt Xue,
versterk Pi en versterk Qi

Kalmeer Gan en los Stagnatie
op

Klaar Hitte en transformeer
Damp, verwijder Stase en
open meridianen

KID‐2 + KID‐3
voeden ShènYin en Jing

BL‐15 + BL‐20
Voeden Xin en Xue

SJ‐6
Beweegt SanJiao om Damp
te transformeren

REN‐4
versterken aanmaak Jing

ST‐36 + SP‐6
Tonifiëren Pi om Qi en Xue te
voeden

LIV‐14 + BL‐18
Front Mu + Back Shu punt
van Gan, brengen Gan weer
op het juiste pad

‐ hersensuizen
‐lage rugklachten
‐knieklachten
‐zaadlozingen
‐duizeligheid
‐vertigo
‐tinnitus
T: bleek met weinig beslag
P: fijn, zwak

Behandelprincipe
Jing voeden, Shèn voeden

Puntenkeuze

BL‐52 + HT‐7
vullen Shèn aan en
verzekeren Jing om verder
verlies te voorkomen

GB‐43 + GB‐11
Bewegen Qi, lossen Stagnatie
op en verhelderen het hoofd

SP‐9 + SP‐6
Tonifiëren Pi en lossen
Damp op
ST‐44 + GB‐41
Klaren Hitte en lossen
Damp op

Kruiden
Gui Lu Er Xian Gao

Gui Pi Tang

Chai Hu Shu Gan San

Nei Shu Huang Lian Tang

67

Tabel 19: Tinnitus Syndromen op basis van Maciocia (59)
Leegte syndromen
ShènJingXu

Exces syndromen

Zwakte Qi van
BW

XinXueXu

Stijging van GanVuur +
DanVuur

FlegmaVuur laait op

‐
intermitterende,
vrij milde
tinnitus met
lage toon en
geleidelijk begin
‐vermoeidheid
‐lichte dyspneu
‐bleek gelaat
‐lichte spontane
transpiratie

‐intermitterende
tinnitus met lage
toon en geleidelijk
begin
‐palpitaties
‐dofbleek gelaat
‐insomnia
‐slecht geheugen
‐lichte angst

‐tinnitus met plots begin,
luide toon, duidelijk
gerelateerd aan emotionele
spanningen
‐hoofdpijn
‐prikkelbaarheid
‐bittere smaak
‐dorst
‐rood gelaat
‐duizeligheid
‐constipatie

‐tinnitus met geluid van
cicaden of krekels
‐verminderd gehoor
‐beklemmend thoracaal
gevoel
‐ophoesten sputum
‐dorst
‐beneveld gevoel hoofd
‐duizeligheid

Symptomen
‐tinnitus met geleidelijk begin en
lage toon, soms als stromend
water en opkomende in
aanvallen
‐lichte duizeligheid
‐leegtegevoel in het hoofd
‐slecht geheugen
‐troebel gezicht
‐pijn in rug + knie
‐verminderd seksueel verlangen
of vermogen
Shèn+Xin niet in harmonie
‐palpitaties
‐insomnia
‐mentale rusteloosheid
‐droge keel
Stijgend GanYang door
ShènYinXu
‐duizeligheid
‐prikkelbaarheid
‐hoofdpijn
T: bleek of rood zonder beslag,
afhankelijk van ShènYinXu of
ShènYangXu
P: diep en zwak bij ShènYangXu
of oppervlakkig en leeg bij
ShènYinXu

T:bleek,
tandafdrukken
P: leeg, met
name rechter
duimpositie

T: bleek en dun
P: zwak of ruw, met
name linker
duimpositie

T: rood met rodere zijkanten,
geel beslag
P: koordvormig snel

T: rood, gezwollen,
plakkerig geel beslag
P: glijdend en snel

Behandelprincipe
Jing voeden, gunstig effect op
Zee van Merg, ShènYang
tonifiëren, of ShènYin voeden
+ eventueel:
Xin‐Shèn harmoniseren,
GanYang onderwerpen

68

FeiQi tonifiëren,
stijging helder
Qi naar hoofd
bevorderen

Xin tonifiëren en
Xue voeden

GanVuur draineren, oren
verlichten, Shén kalmeren en
Hun stabiliseren

Flegma oplossen, Vuur
draineren, GanYang
onderwerpen, stijging
helder Qi en daling
troebel Qi reguleren, Pi
tonifiëren

Tabel 19 (vervolg): Tinnitus Syndromen: Maciocia (59)
Leegte syndromen
ShènJingXu

Exces syndromen

Zwakte Qi van
BW

XinXueXu

Stijging van GanVuur +
DanVuur

FlegmaVuur laait op

REN‐17 / BL‐13 /
LU‐9: tonifiëren
FeiQi
REN‐6:
tonifiëren Qi
DU‐20 / SJ‐16:
stijgen helder Qi
naar het hoofd
DU‐19:
belangrijkste
lokale punt voor
dit type

HT‐5: tonifieert Xin
BL‐15 / REN‐14:
Shu/Mu punt Xin,
tonifiëren Xin
REN‐17: tonifieert
XinQi
PC‐6 tonifieert
XinXue
SP‐6: tonifieert Xue
DU‐19:
belangrijkste lokale
punt bij dit type
tinnitus

LIV‐2: draineert GanVuur
SJ‐17: belangrijkste lokale
punt bij dit soort tinnitus, 1
cun diep prikken met zeer
heftige naaldsensatie
SJ‐5: onderwerpt GanYang
SJ‐3: onderwerpt GanYang +
verlicht oren
GB‐43: draineert DanVuur en
invloed op oren
GB‐20: onderwerpt GanYang,
verlicht oren bij prikken naar
gebied tussen homolaterale
oog‐oor
GB‐8: verlicht oor,
onderwerpt GanYang
SJ‐2: onderwerpt GanVuur +
gunstig effect op oor
GB‐2: belangrijk lokaal punt
bij tinnitus exces type

SJ‐21: belangrijkste
lokale punt voor dit type
SJ‐21 / DU‐19/ GB‐2:
reguleren stijging helder
Qi/daling troebel Qi
SJ‐5 / SJ‐3: onderwerpen
GanYang, verlichten oor
LI‐4: reguleert stijgen/
dalen Qi naar het hoofd
REN‐9 / ST‐40 / SP‐9:
lossen Flegma op
GB‐20: onderwerpt
GanYang, verlicht oor
REN‐12 / BL‐20:
tonifieert Pi om Flegma
op te lossen
ST‐36: tonifiëren Pi,
oplossen Flegma
SJ‐17: lokaal

Bu Qi Cong
Ming Tang / Bu
Zhong Yi Qi Tang

Bu Qi Cong Ming
Tang + Dang Gui,
Shu Di, Long Yan
Rou

Long Dan Xie Gan Tang

Wen Dan Tang

Puntenkeuze
GB‐2: belangrijkste lokale punt
voor dit type
KID‐3 /REN‐4 / BL‐23 /
KID‐7: tonifiëren Shèn en Jing
DU‐4: met moxa bij ShènYangXu
SP‐6: helpt voeden Shèn
HT‐6: met KID‐7 harmonieert Xin
+ Shèn
LIV‐3: onderwerpt GanYang
ST‐36: tonifieert Qi en Xue wat
Jing voeden helpt
DU‐19 / SJ‐17: lokaal

Kruiden
Er Long Zuo Ci Wan
You Gui Wan
Tian Wang Bu Xin Dan
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APPENDIX B: Gebruikte Meetinstrumenttabellen en
Tinnitus Handicap Inventory (THI)
Tinnitusfrequentie, geluidsniveau en VAS‐score tabellen tijdens behandeling
Naam:
Tinnitusfrequentie en geluidsniveau metingen
Meting
no.

Datum

Tinnitusfreq.
Links
[Hz]

Geluidsniveau
Links
[dB]

Tinnitusfreq.
Rechts
[Hz]

Geluidsniveau
Rechts
[dB]

1
2
3

Naam:
VAS‐score tijdens behandelingen (gemiddelde over afgelopen dagen)

Meting
no.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
70

Datum

Geluidsniveau van de
tinnitus
0‐3=zacht
4‐7=matig
8‐10=erg luid

Bewustzijn van de
tinnitus
0‐3=licht
4‐7=matig
8‐10=erg aanwezig

Irritatieniveau
0‐3=licht
4‐7=matig
8‐10=veel last

VAS‐score formulier voor thuis
Naam:
VAS‐score thuis in te vullen
(0‐3=zacht 4‐7=matig 8‐10=erg luid)

week
no.
0

1

2

3

4

dag

datum

VAS‐score

Afvinken muziek
luisteren

1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
3
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
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Naam:
VAS‐score thuis in te vullen
(0‐3=zacht 4‐7=matig 8‐10=erg luid)

week
no.
5

6

7

8

9
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dag
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7

datum

VAS‐score

Afvinken muziek
luisteren

Tinnitus Handicap Inventory (THI)
Tinnitus inventarisatie vragenlijst (Tinnitus Handicap Inventory)
Datum:

Naam:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Vraag
Kunt u zich vanwege uw tinnitus moeilijk concentreren?
Maakt de luidheid van uw tinnitus dat u mensen slecht kunt verstaan?
Maakt uw tinnitus u boos?
Bent u vanwege uw tinnitus in de war?
Maakt uw tinnitus u wanhopig?
Klaagt u veel over uw tinnitus?
Kunt u door uw tinnitus slecht in slaap komen 's nachts?
Heeft u het gevoel niet te kunnen ontsnappen aan tinnitus?
Stoort tinnitus u bij uw sociale activiteiten? (uit eten gaan, bioscoop)
Frustreert tinnitus u?
Geeft tinnitus u het gevoel dat u aan een vreselijke ziekte lijdt?
Kunt u vanwege uw tinnitus moeilijk van het leven genieten?
Heeft uw tinnitus invloed op uw werk of huishoudelijke taken?
Heeft u het gevoel dat u door uw tinnitus vaak prikkelbaar bent?
Maakt uw tinnitus het u moeilijk om te lezen?
Maakt uw tinnitus u overstuur?
Heeft uw tinnitus negatieve invloed op uw relaties met familie en
vrienden?
Vindt u het lastig om uw aandacht op andere dingen dan tinnitus te
richten?
Heeft u het gevoel dat u geen controle over uw tinnitus heeft?
Voelt u zich door uw tinnitus vaak moe?
Voelt u zich door uw tinnitus vaak depressief?
Veroorzaakt uw tinnitus gevoelens van angst?
Heeft u het gevoel dat u niet meer kunt omgaan met uw tinnitus?
Wordt uw tinnitus erger als u onder stress staat?
Maakt uw tinnitus u onzeker?
Aantal per kolom

Ja

Soms

Nee

X4

X2

X0

Som per kolom
Totaalscore

Ernst
1 ‐ Licht
2 ‐ Mild

Score
0‐16
18‐36

3 ‐ Matig

38‐56

4 ‐ Ernstig

58‐76

5 – Zeer Ernstig

78‐100

Beschrijving
U heeft alleen last in een rustige omgeving
Wordt gemakkelijk gemaskeerd door omgevingsgeluiden en snel vergeten bij
activiteiten
Ook aanwezig bij achtergrondgeluid, de dagelijkse activiteiten lijden er niet
onder.
Bijna altijd aanwezig, een verstoord slaappatroon, stoort ernstig in dagelijkse
activiteiten.
Altijd aanwezig, een verstoord slaappatroon, moeite met alle activiteiten
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APPENDIX C: Anamneseprotocol
Patiëntgegevens
Naam:
Datum:

Geslacht: m / v

Geboortedatum:
Burgerlijke status:

Leeftijd:

Werk:

Hobby’s:

Sport:

Anamnese
Hoofdklacht
Wat is de aard van de tinnitus?
‐ klikken/kraken/sissen/suizen/brommen/piepen/ruisen/zoemen/tjirpen/klingelen/fluiten/
brommen/ betekenisvol of niet:

‐

1 soort geluid of combinatie van verschillende, hoog/laag:

‐

Gepulseerd:

Locatie?
‐ uni‐/bilateraal in oren of craniaal:

‐
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links/rechts verschillen:

Tijdsverloop?
‐ Duur: sinds wanneer
‐

Volume: constant of fluctuerend

‐

Ontstaan: geleidelijk of plots

‐

Tijdverloop: continu aanwezig of aanvalsgewijs

‐

Wanneer treedt het op: vooral bij ontwaken/ ochtend/middag/avond/nacht

Intensiteit?
‐ THI
‐ VAS‐ scores (zowel thuis in te vullen formulier als overall VAS score)
Aanleiding: wat is er gebeurd in de periode voorafgaand aan het ontstaan?

Zijn er factoren die het uitlokken, verergeren, verbeteren?
‐ Achtergrond geluid: ja / nee
‐ Alcohol:
‐ Stress/emoties:
‐ slapeloosheid
‐ tabak:
‐ medicatie:
‐ cafeïne:
‐ anders:
‐ Voorkeur voor stilte of geluid om je heen:
‐ Plaatsen van handen over oren:
Regelmatig last van stijve nek?

Wat zijn de gevolgen van de tinnitusklachten voor het dagelijks leven
(angst, vermijdingsgedrag, impact op het verstaan van spraak)?

Eerder onderzoek gehad, zo ja wat voor onderzoek, reguliere diagnose gesteld, door wie?
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Eerdere en huidige interventies:

Familiair:

Nevenklachten
Gehoorstoornissen (congenitaal, presbyacusis, lawaai, otosclerosis), hyperacusis – niet infectueus

Druk in de oren

oorpijn, otitis media/externa, otorroe, een cholesteatoom of KNO‐operatie, sudden deafness in de
voorgeschiedenis

virale bovenste luchtweginfectie, ziekte van Lyme, meningitis, labyrintisch, syfilis?

duizeligheid

Neurologische afwijkingen zoals dubbelzien, spraakstoornissen, slikstoornissen, moeite met lopen,
valneiging en coördinatiestoornissen?
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Zijn er klachten die kunnen passen bij een angststoornis of depressie of chronische pijn?

Sprake van: hoge bloeddruk, te hoog cholesterol, hart‐ en vaatziektes, afwijkingen aan hoofd of
nekwervels (trauma, afwijkingen kaakgewricht, whiplash, hersenschudding), MS, verdoofd gevoel
of verlamming aangezichtsspieren, hypothyreoïdie, en diabetes mellitus

Algemeen
Medicatie, zo ja welke, dosering en sinds wanneer:

Suppleties:

Aversie Koude/Warmte:
Transpiratie(dag/nacht):
Hoofdpijn (pijn/locatie/zwaartegevoel/mistig):

Geheugen, concentratie:

Visus (zicht/droge/pijnlijke/rode/jeukende ogen):

Slaap(inslapen/doorslapen/dromen):
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Thorax, abdomen(Pijn/distensie/dyspneu/slijmen/hoest/palpitaties/bloeddruk/oedeem/snel
verkouden):

Huid, haren (jeuk/droog/uitslag):

Eetlust, smaak, voorkeur, dieet:

Dorst, drinken:

Stoelgang (los/vast/frequentie/pijn/gassen):

Mictie (kleur/frequentie/nacht/pijn):

Emoties (woede/irritatie/verdriet/angst/piekeren/vreugde):

Trauma’s/pijnklachten (fysiek/emotioneel):

Operaties:

Menstruatie, zwangerschappen, kinderwens:
Frequentie:
Pijn:
Duur:
Bloedverlies, kleur:
Stolsels:
PMS:
Zwangerschappen (aantal/beloop/partus/abortus):

Energieniveau (VAS score over dagverloop):
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Bewegen:

Seksuele symptomen (libido):

Bewegingsapparaat (kramp/gevoelsstoornissen/tremoren/pijn/stijfheid – knie +onderrug):

Intoxicaties:

Pols
Snelheid
Niveau/ kwaliteit
Sterkste kant: links ‐ rechts
Links
Cun (Xin)
Guan(Gan)
Chi (ShènYin)

Rechts
Cun (Fei)
Guan (Wei)
Chi (ShènYang)

Tong
Kleur + vochtigheid tonglichaam
Vorm
Beslag
Venen
Inspectie
Houding, Beweeglijkheid gewrichten, Verkleuringen, beharing, littekens, Ademhaling, Typologie,
Nagels, Huid
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Palpatie, meridiaan onderzoek

Overig
Bloeddruk meten

Bewegingen die de tinnitus veranderen (zie voor verder beschrijving volgende pagina)
1. Kaaktesten:
‐ Onderkaak max. naar voren (5s) + max. naar achteren (5s)

‐

Onderkaak losjes naar voren, mond geopend, naar links (5s) + naar rechts (5s)

2. Nektesten:
‐ Hoofd max. naar achteren (5s) en dan max. naar voren buigen (5s)
‐

Hoofd max. naar voren, dan naar rechts (5s) en dan naar links (5s)

3. Doorbloedingstesten:
‐ 2 vingers in regio tussen oorlel en SCM, eerst links (5s) dan rechts (5s)
‐
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2 vingers naast strottenhoofd, eerst links drukken (5s) dan rechts drukken (5s)

Aanvullende testen
De hieronder beschreven testen komen van een Duitse tinnitus website (72) en toetsen of er wellicht
een kaak‐, nek‐ of doorbloedingsprobleem ten grondslag ligt aan de tinnitus.

Kaaktesten
Test 1
1. Schuift u de onderkaak maximaal naar voren en houd dit 5 s vast
2. Schuift u dan de onderkaak maximaal naar achteren en houd dit 5 s vast.

Test 2
Schuift u de onderkaak losjes naar voren. Open uw mond licht en beweeg nu de onderkaak naar links en
naar rechts en houd de positie steeds 5 s vast in beide standen.

Als de frequentie of de luidsterkte verandert kan dit duiden op een kaakprobleem.
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Nektesten
Test 1
Houd uw hoofd 5 s in maximale overstrekking naar achteren en dan 5 s in maximale buiging naar voren.

Test 2
Breng uw hoofd naar voren in maximale buiging. Dan probeert u het hoofd uit deze positie naar rechts
te draaien. Houd dat 5 s vast. Draai daarna aansluitend het hoofd naar links voor 5 s.

Als de frequentie of de luidsterkte verandert kan dit duiden op een nekprobleem.
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Doorbloedingstesten
Test 1
Druk met 2 vingers in de regio tussen de oorlel en de halsmuskulatuur voor 5 s links en dan rechts.

Test 2
Druk met 2 vingers in de regio ter zijde van het strottenhoofd (daar waar je de pulsatie voelt) voor 5 s
links en dan rechts. Pas op: nooit op beide zijden gelijktijdig drukken!

Als de frequentie of de luidsterkte verandert kan dit duiden op een bijdragend doorbloedingsprobleem.
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