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Pulsatiele tinnitus

 Een ritmisch geruis vaak synchroon met de 

hartslag.

 Een pulsatiele tinnitus komt voor in 4-10% van 

de patiënten met tinnitus.1-2

 In 70% van de gevallen kan de onderliggende 

pathologie worden gevonden die de pulsatiele 

tinnitus veroorzaakt. 3
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Oorzaken en Diagnostiek

 De oorzaken van pulsatiele tinnitus zijn divers en 

kunnen geclassificeerd worden op basis van de 

locatie van ontstaan; arterieel, veneus, 

arterioveneus.

 De grote diversiteit aan oorzaken maakt de 

keuze van radiologisch onderzoek 

gecompliceerd. 

 Er is niet een enkel onderzoek dat alle 

mogelijkheden in kaart brengt.



durale ArterioVeneuze Fistels (dAVF) & 

Digitale Substractie Angiografie (DSA)



Objectieve tinnitus

 In 6-42% van de patiënten met een 

pulsatiele tinnitus is sprake van een 

objectieve tinnitus.4

 In de groep patiënten met een dAVF

lijkt veel vaker sprake van een 

objectieve tinnitus. 5
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Geluidsmetingen

 In de periode 2015-2018 werden in het UMCG 

20 patiënten met een pulsatiele tinnitus een DSA 

om een dAVF uit te sluiten.

 Geluidsmeting met een microfoon (ER10B+, 

Etymotic Research Inc) in de gehoorgang.
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Samenvatting
 Een pulsatiele tinnitus kan het gevolg zijn van een potentieel 

levensbedreigende dAVF.

 Patiënten met een pulsatiele tinnitus zonder diagnose na niet-

invasief beeldvormend onderzoek zouden moeten worden 

doorverwezen voor een DSA.

 In ons onderzoek was door afwezigheid van een pulsatiel geluid 

bij de geluidsmeting een dAVF te excluderen: 100% sensitiviteit. 

 De geluidsmeting lijkt een veelbelovend screeningsinstrument om 

onnodige DSA’s te voorkomen. 

 Auscultatie is niet altijd voldoende om de aanwezigheid van een 

pulsatiel geluid te detecteren.



VRAGEN ?


