
 

 

 
 

 
Omschrijving 

 

Tinnitus is de medische term voor oorsuizen.  

We spreken van tinnitus wanneer u geluiden 

waarneemt in uw oor of uw hoofd terwijl er geen 

externe geluidsbron aanwezig is. 

 

Dit kunnen verschillende geluiden zijn: fluiten, 

piepen, brommen, ruisen, kraken… Deze geluiden 

kunnen variëren van zeer stil tot luid, hoge tot lage 

tonen. Dit zijn geluiden die u enkel waarneemt, niet 

uw omgeving.  

 

Vaak hebben mensen met tinnitus ook een 

verminderd gehoor. Hierdoor kunnen 

communicatieproblemen optreden. 

 

 

Oorzaken 
 

Tinnitus treedt op ten gevolge van een onderliggend 

gehoorprobleem zoals gehoorschade (bv. na een 

optreden). Een andere oorzaak van tinnitus is de 

bijwerkingen van medicatie.  

 

Enkele behandelingen met chemotherapie kunnen 

ook inwerken op uw gehoor. Dit gaat over alle 

platinumzouten (Cisplatinum, Carboplatinum, 

Oxaliplatine) en bepaalde antibiotica (Gemcitabine). 

 

Dit kan aanleiding geven tot oorsuizingen.  

Na de behandeling zal het lichaam zich geleidelijk 

aan herstellen en kunnen de oorsuizingen opnieuw 

verdwijnen. 

 

Daarnaast kan deze medicatie ook aanleiding geven 

tot een verminderd gehoor. Dit kan van blijvende 

aard zijn. 

 

 

Aanbevelingen 
 

Wij raden u aan om uw contacten te blijven 

onderhouden en u niet af te zonderen wanneer u 

minder goed hoort. 

 

 Vertel uw omgeving dat u minder goed hoort.  

Uw omgeving kan hiermee rekening houden. 

 

 Probeer gesprekken te voeren met 1 persoon of 

in een beperkt gezelschap. 

 

 Vermijd achtergrondgeluiden tijdens een gesprek 

bv. luid verkeer, radio op de achtergrond, tv… 

 

 Probeer oogcontact te houden tijdens een gesprek. 

 

 
Alarmsignalen 
 

Neem contact op met uw behandelend arts  

wanneer u volgende signalen waarneemt: 

 

 Oorsuizingen. 

 

 Minder horen dan voor de start van uw 

behandeling. 
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Contactgegevens 
 

Dag 11  Dagziekenhuis onco en interne 

Tel. 09 310 18 09 

 

ZE 23  Ademhaling en oncologie 

Tel. 09 310 18 23 

 

 

 

 

 

Contactinfo

vzw AZ Alma
(Maatschappelijke Zetel)
Ringlaan 15
B-9900 Eeklo
tel. 09 310 00 00 

Polikliniek AZ Alma Sijsele
Gentse Steenweg 132
B-8340 Sijsele-Damme
tel. 09 310 00 00

www.azalma.be
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