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De relatie tussen volume van de flocculus en de 
karakteristieken van tinnitus na brughoekchirurgie

L.M. Mennink, J.M.C. van Dijk, B.F.A.M. van der Laan, J. 
Metzemaekers, P.J. van Laar, P. van Dijk

De flocculus

Gehoor- en evenwichtszenuw

Flocculus

Cochleaire nucleus

Bron: www.barrowneuro.org

Functie van de  flocculus:
• Aansturen oogbeweging

bij vesibulo-occulaire
reflex

• Stabiliseren blikrichting

Paraflocculus and tinnitus in rats
• Activiteit in de paraflocculus was verhoogd in ratten met tinnitus
• Verwijderen van de flocculus deed tinnitus verdwijnen
• Verwijderen van de flocculus vóór lawaaiexpositie beschermde 

niet volledig tegen tinnitus

• Flocculus beinvloedt tinnitus die er al is

Brozoski, Ciobanu & Bauer (2007); Bauer, Kurt, Sybert and
Brozoski (2012)

Tinnitus na brughoek chirurgie
• Tinnitus afhankelijk van kijkrichting in 

19%-26% van de patienten (Biggs 
and Ramsden, 2002)

Hypothesis: 
Manipulatie van de flocculus geeft
structurele en functionele veranderingen
die leiden tot tinnitusafhankelijkheid van 
de kijkrichting

Retrospectieve studie
1. Deelnemers: patiënten uit UMCG die operatie

onderging i.v.m. brughoektumor door KNO of 
Neurochirurgie

2. Vragenlijst over eigenschappen van de tinnitus

3. Evaluatie van post-operatieve MRI-scans om volume 
van de flocculus te beoordelen

Resultaten vragenlijststudie
• 70 patiënten kregen vragenlijst toegestuurd
• 51 patiënten vulden de lijst in en retourneerden de vragenlijst

• Pre-operatief: tinnitus in n=26 (51%)

• Post-operatief: 
– Tinnitus aanwezig bij n=36 (71%)
– Tinnitus opgelost bij n=2 (4%)
– Tinnitus luidheid afhankelijk van kijkrichting bij n=29 (81%

of n=36)

– TFI (0-100): mediaan 30, range 10-85.
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Retrosigmoidale benadering:
82% kijkrichtingsafhankelijk
(deze studie)

Prevalentie en chirurgische 
benadering

Afbeelding aangepast van Danesi et al., 2013

Transotische benadering:
19-36% kijkrichtingsafhankelijk
(Biggs and Ramsden, 2002)

Flocculus

9

Volume aan beide zijden en volumeratio

Volumeratio = 
Volume aan operatiezijde (ipsilateraal)
Volume contralaterale zijde

Met en zonder tinnitus: 
zelfde volumeratio van flocculus

• Scans beschikbaar bij n=34
• Daarvan tinnitus bij n=25 (74%) 

Tinnitus:      NEE               JA

t= .99, p = .33
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Tinnitus handicap (TFI) was 
gecorreleerd met flocculus volume

R=0.52, p=0.008
(Spearman rank correlation)

R=0.43, p=0.03
(Spearman rank correlation)

Ipsilateral=surgery side Contralateral

Kleinere flocculus aan de operatiezijde bij
kijkrichtsafhankelijke tinnitus

• Gaze-modulated in 
n=21 (84% of 25)

Gaze modulation:      NO                    YES

t = 3.3, p = .003Vo
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Samenvatting

• Met en zonder tinnitus: vergelijkbaar flocculusvolume
• Als tinnitus wordt gehoord, is de ernst (TFI) gecorreleerd 

met flocculusvolume

Dus, als er tinnitus is, beinvloedt de flocculus mogelijk de ernst 
van de tinnitus.

Samenvatting (2)
Effect van kijkrichting
• Relatie prevalentie en chirurgische benadering: meer 

flocculus-manipulatie geeft vaker kijkrichtingsmodulatie van 
tinnitus

• Kleinere flocculus aan de zijde van de chirurgie bij 
kijkrichtingsmodulatie.

Resultaten suggereren dat de flocculus een modulerende 
rol heeft op tinnitus
• Ernst/handicap
• Kijkrichtingsmodulatie
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