
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Hoeveel uw zorgverzekering vergoedt is afhankelijk van uw 
aanvullende verzekering. Wij raden u aan dit vooraf na te 
kijken, het is echter uw eigen verantwoordelijkheid hierop 
te letten. 
 
Informatie 
 
Indien u geïnteresseerd bent of een afspraak wilt maken, 
neem dan contact op met: 
Brenda van Gent, 
psychosomatisch fysiotherapeut 
 

 
                                                                                                      07112012 

 
Oorsuizen – Tinnitus 
 
Deze voorlichtingsfolder over tinnitus (oorsuizen) is in 
samenwerking met de NVVS (Nederlandse vereniging voor 
slechthorenden) gemaakt. 
 
Inleiding 
Deze voorlichtingsfolder is bedoeld om u iets meer te 
vertellen over tinnitus en wat de mogelijkheden zijn voor 
behandeling.  
 
Wat is tinnitus? 
Veel mensen hebben last van oorsuizen of tinnitus. Zij 
horen geluiden zoals ruisen, piepen of fluiten, hoog of 
laag, hard of zacht, onafgebroken of bij vlagen… Maar 
behalve zijzelf kan niemand deze geluiden horen. 
Tinnitus komt bij ongeveer één miljoen Nederlanders voor. 
Tien procent daarvan heeft er veel last van en bij enkele 
tienduizenden mensen zijn de klachten zo erg dat dit 
psychosociale problemen veroorzaakt. Gelukkig weten we 
uit ervaring dat een heel groot deel van deze groep 
uiteindelijk met tinnitus leert omgaan en weer kan 
functioneren in het maatschappelijke- en sociale leven. 
 
Wat zijn de oorzaken? 
De precieze oorzaak van tinnitus is vaak niet te 
achterhalen. 
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Tinnitus kan het gevolg zijn van spanning, maar ook van 
langdurige blootstelling aan lawaai, maar ook van 
afwijkingen aan het gehoororgaan, de hersenen of het 
kaakgewricht.  
 
Wat nu als er medisch niets aan uw tinnitusklachten 
gedaan kan worden? 
De medische behandelmogelijkheden van tinnitus zijn 
helaas nog zeer beperkt en hangen nauw samen met de 
mogelijke oorzaak. Als onderzoek heeft uitgewezen dat er 
medisch weinig of niets gedaan kan worden, betekent dat 
gelukkig nog niet dat er geen behandeling mogelijk is! 
 
Wat is dan wel mogelijk? 
 
Tinnitusrevalidatie 
Uw huis- of  KNO-arts heeft u naar de psychosomatisch 
fysiotherapeut gestuurd voor tinnitusrevalidatie. 
Het revalidatieprogramma is gericht op het leren omgaan 
met tinnitus. Uit ervaringen van mensen met tinnitus 
weten we dat afleiding en ontspanning goed kan helpen in 
het omgaan met tinnitus. Spanning en stress verhevigen 
vaak de klachten. Probeer dit te vermijden! 
Ontspanningstechnieken kunnen hierbij helpen.  
De therapeut leert U luisteren naar Uw eigen lichaam. 
Er wordt van U een actieve inzet verwacht in het proces 
van verandering. 
o Het inzicht krijgen in oorzaak en gevolg 
o Het inzicht krijgen in factoren, die mogelijk de klachten 

in stand houden. 
o Het aanleren van ontspanning 
	  

 
o Het bewust worden en beïnvloeden van de ademhaling 

en de samenhang leren ervaren van ademhaling en 
emotie. 

o Begeleidende gesprekken ter ondersteuning. 
o U leert invloed te krijgen op Uw gezondheid, zodat U na 

de therapie beter in staat zult zijn om Uw klachten aan 
te pakken.  

 
De psychosomatisch werkende fysiotherapeut zal U 
kunnen begeleiden en haar handelen richten op het 
herstellen van het verstoorde evenwicht tussen spanning 
en ontspanning. 
Daar er een directe of indirecte samenhang bestaat tussen 
lichaam en geest komen beide aspecten in de behandeling 
aan de orde. Om Uw stressreacties beter te kunnen 
begrijpen en waar mogelijk in gunstige zin te beïnvloeden, 
worden Uw leef- en werkomstandigheden bij de 
behandeling betrokken. 
 
Duur 
 
De behandeling duurt 30 minuten per keer. 
Hoeveel behandelingen u nodig heeft en de frequentie van 
behandelen is afhankelijk van uw klacht. Dit zal na het 
intakegesprek en het fysiotherapeutisch onderzoek met u 
besproken worden. 
 
Kosten 
  
Indien u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie 
wordt de behandeling door uw zorgverzekering vergoed.  
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