
Tinnitus hulpverlening
En maatschappelijk werk



Inhoud

• Korte introductie: wat is tinnitus?

• Wat kan maatschappelijk werk betekenen voor mensen die 
lijden aan tinnitus?

• Welke methoden en technieken?

• Hoe worden deze methoden en technieken toegepast?



Wat is tinnitus?

• Het is een perceptie van geluid die niet opgewekt wordt door 
externe geluiden.

• Het is suizen, piepen, fluiten, ruisen tot hele fabriekshallen die 
waargenomen worden.

• Tinnitus is een aandoening die vooral mensen in 
geïndustrialiseerde landen treft, of liever gezegd: mensen in 
geïndustrialiseerde landen lijden vaker aan tinnitus.



Mogelijke gevolgen bij tinnitus
(lichamelijk)

• Vermoeidheid

• Slapeloosheid

• Concentratieproblemen



Vervolg mogelijke gevolgen bij tinnitus
(psychisch)

• Irritatie

• Angst

• Verdriet

• Boosheid 

• Gevoel van machteloosheid

• Verlies sociale contacten

• Problemen op werk

• Relatieproblemen

• Nergens zin in hebben

• Depressie

• Suïcidale neigingen
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• Lawaai doodt jaarlijks tienduizenden personen wereldwijd. 

Langdurige blootstelling aan verkeersherrie bijvoorbeeld is 
alleen al in Europa verantwoordelijk voor tot 3 procent van 
alle dodelijke hartaanvallen. Dat blijkt uit voorlopige uitkomsten 
van onderzoek door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), 
meldde het Britse vakblad New Scientist. De WHO sluit niet uit dat 
jaarlijks ongeveer 200.000 sterfgevallen te wijten zijn aan overmatige 
geluidsbelasting. 

• Gezondheidsproblemen
Een aanhoudend achtergrondgeluid kan ook tot andere 
gezondheidsproblemen leiden. De New Scientist wijst onder meer op 
slaapstoornissen en gehoorschade. Door dergelijk lawaai gaan 
jaarlijks in Europa ruim een half miljoen gezonde levensjaren 
verloren. 

• Bij kinderen kunnen leerproblemen optreden, bijvoorbeeld als zij in 
de buurt van een luchthaven wonen en blootstaan aan 
vliegtuiglawaai.



Praktijk:

• De praktijk wijst uit dat mensen die lijden aan tinnitus een 
aantal karaktereigenschappen gemeen hebben: (i.t.t. last 
hebben van) 

– Perfectionistisch
– Controle willen hebben
– Hebben het drukker dan ze zelf denken dat ze het hebben.

- (deze praktijkgegevens worden ondersteund door 
onderzoeken naar persoonlijkheidskenmerken in deze 
populatie)



Wat is bekend:

• De combinatie van tinnitus, samen met de emotionele en 
lichamelijke stressreacties veroorzaken de last van de tinnitus



Taak maatschappelijk werk:

• Het ondersteunen, behandelen en begeleiden van de cliënt 
zodat deze zich na beëindiging van het contact, met zijn of 
haar beperkingen, (weer) als zelfstandig persoon kan 
manifesteren in wisselwerking met de naaste omgeving en/of 
voorzieningen. 



Hulpverlening door maatschappelijk werk

• Na goed  medisch en audiologisch onderzoek door het 
multidiciplinaire team: verwijzing naar maatschappelijk werk. 

• Voor: “Het leren leven met de tinnitus”
– Inzicht geven
– Omzetten van denken in medisch naar revalidatiemodel
– Verwerking en acceptatie
– Aanleren van copingstrategieën
– Het leren onderbreken van de vicieuze tinnituscirkel.
– Leefstijl aanpassingen.



Onderzoek.

• Onderzoek:
– Psychosociale intake:

- Hoe, wat, waar, wanneer, welk

– Registratie
- Verloop
- Intensiteit
- Tijdschema

– Vragenlijsten
- VAS
- Verschillende mogelijkheden (tinnitus handicap questionaire, 

lijst AC Eindhoven, lijst AMC etc.)



Methodieken:

• Informatie en uitleg:
– Tinnitus en tinnitus gerelateerde factoren
– Mondeling en schriftelijk
– Individueel, groepsverband en omgeving

• Psycho-educatie:
– Samenhang tussen last en gedrag m.a.w. cognities en 

psychosociale gevolgen.

• Counseling:
– Aansluitend bij het hier en nu.
– Interventies zijn steunend, geruststellend, inzichtgevend 

en soms confronterend.



Vervolg methodieken:

• Leefstijlaanpassingen:
– Mogelijke samenhang tussen leestijl en tinnitushinder
– Arbeid

• Cognitief gedragstherapeutische interventies:
– De cognities en het gedrag m.b.t. de tinnitus worden 

geëxploreerd, reëel versus irreëel.
– Exposure technieken.

• Relaxatie:
– Ontspanning en ademhalingsoefeningen (eventueel i.s.m. 

andere disciplines als fysiotherapeut, yoga e.d.)



Behandelvormen:

• Individuele gesprekken

• Partner en gezinsgesprekken

• Groepsbehandelingen 



Verdere informatie over 
tinnitusbegeleiding:

Werkboek Tinnitus versie 1.2

NTP Stichting Nederlands Tinnitus Platform


