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Samenvatting	(Dutch)

Tinnitus	(aurium),	ook	wel	bekend	als	oorsuizen,	is	de	betekenisloze	fantoomsensatie	van	geluid.	
Ongeveer	50	miljoen	mensen	in	de	Verenigde	Staten	en	een	geschatte	70	miljoen	in	de	Europese	Unie	
ervaren	tinnitus	[Cederroth	et	al.,	2013].	De	geschatte	prevalentie	van	tinnitus	in	Nederland	is	2	miljoen	
waarvan	ongeveer	60.000	mensen	ernstig	lijden	aan	tinnitus	[Cima	et	al.	2009].	Sommige	van	hen	ervaren	
hierdoor	serieuze	problemen	in	het	dagelijks	leven	en	overwegen	zelfdoding	[Turner	et	al.,	2007].	Tot	op	
heden	blijft	tinnitus	resistent	voor	de	huidige	medische	behandelopties	en	kan	er	enkel	therapie	worden	
aangeboden	om	te	leren	omgaan	met	tinnitus	[Jastreboff	1999;	Cima	et	al.,	2012].

Hoewel	de	precieze	oorzaak	van	tinnitus	nog	niet	geheel	duidelijk	is,	is	de	huidige	consensus	dat	tinnitus	
het	resultaat	is	van	ongewenste	plasticiteit	in	de	centrale	auditieve	zenuwbanen	als	gevolg	van	auditieve	
deprivatie	[Du	Verney,	1731;	Engineer	et	al.,	2011].	Deze	neurale	plasticiteit	als	onderliggende	oorzaak,	
en	daarmee	de	tinnitus	waarneming	zou	omkeerbaar	moeten	zijn	met	verhoogde	auditieve	stimulatie.	
Akoestische	geluidsverrijking	door	zowel	conventionele	hoortoestellen	[Saltzman	and	Ersner,	1947;	
Shekhawat	et	al.,	2013;	Hoare	et	al.,	2014],	tinnitus	maskeerders	[Erlandsson	et	al.,	1987;	Vernon	and	
Meikle,	2003;	Fioretti	et	al.,	2012]	of	muziek	met	tinnitus-gerelateerde	aanpassingen	[Davis	et	al.,	2007;	
Tass	et	al.,	2012;	Pantev	et	al.,	2012a;	Pantev	et	al.,	2012b;	Reavis	et	al.,	2012]	is	een	potentiële	
behandeloptie,	maar	laat	een	grote	variabiliteit	in	effectiviteit	tussen	patiënten	zien.	Deze	variabiliteit	
kan	worden	verklaard	door	de	heterogeniteit	van	tinnitus	dat	lijkt	te	worden	veroorzaakt	door	de	
auditieve	deprivatie	dat	op	verschillende	niveaus	van	de	auditieve	signaalverwerking	kan	optreden.	
Omdat	de	meest	voorkomende	oorzaak	van	auditieve	deprivatie	in	het	slakkenhuis	is	gelegen	ter	hoogte	
van	de	haarcellen,	dienen	behandelopties	deze	pathologie	te	omzeilen.														

Een	mogelijkheid	om	deze	haarcellen	te	omzeilen	is	het	gebruik	van	een	cochleair	implantaat	(CI).	Een	CI	
is	een	elektronisch	apparaat	dat	gedeeltelijk	wordt	geïmplanteerd	in	de	cochlea	(slakkenhuis).	Het	zet	
akoestisch	geluid	om	in	elektrische	stroom	dat	de	auditieve	zenuw	direct	stimuleert.	Het	apparaat	werd	
ontwikkeld	voor	patiënten	met	bilateraal	ernstig	tot	zeer	ernstig	perceptief	gehoorverlies	waarbij	
geluidsversterking	met	een	conventioneel	hoortoestel	onvoldoende	de	mogelijkheid	biedt	om	spraak	te	
verstaan.   

Het	doel	van	dit	onderzoek	was	het	evalueren	van	de	relatie	tussen	intracochleaire	elektrische	stimulatie	
(stimulatie	in	het	slakkenhuis)	dat	gegenereerd	wordt	door	het	CI	en	tinnitus.	Verder	was	het	doel	het	
optimaliseren	van	de	stimulatiekarakteristieken	voor	tinnitusonderdrukking.	

Samenvatting van de bevindingen

In Hoofdstuk	1,	voerden	wij	de	eerste	literatuurstudie	uit	dat	een	overzicht	laat	zien	van	alle	publiekelijk	
beschikbare	artikels	over	het	gebruik	van	cochleair	implantaten	als	behandeloptie	voor	tinnitus	bij	
eenzijdig	doven.	Er	werden	negen	artikels	gemeld.	Gevonden	werd	dat	het	CI	de	tinnitus	onderdrukt	in	
het	merendeel	van	de	eenzijdig	dove	patiënten.	Sommige	studies	laten	zelfs	een	complete	tinnitus	
reductie	zien	na	CI-activatie.	Er	werd	in	geen	geval	een	verslechtering	van	de	tinnitus	gerapporteerd.	Het	
tinnitus	niveau	lijkt	te	stabiliseren	na	drie	tot	zes	maanden	na	de	eerste	fitting.	Geconcludeerd	wordt	dat	
cochleaire	implantatie	moet	worden	beschouwd	als	een	behandeloptie	voor	tinnitus	in	eenzijdig	doven.	
Echter,	geschikte	patiëntselectie	lijkt	essentieel	voor	de	effectiviteit	aangezien	verwacht	wordt	dat	voor	
een	positief	effect	de	tinnitus	dient	te	zijn	ontstaan	door	cochleaire	deafferentiatie.							

Desalniettemin	is	het	bekend	dat	tinnitus	het	gevolg	kan	zijn	van	de	CI-operatie	(complicatie).	Echter,	de	
incidentie	varieert	aanzienlijk	tussen	de	studies.	Tot	op	heden	blijft	het	onduidelijk	waarom	sommige	CI-
patiënten	tinnitusklachten	ervaren	als	gevolg	van	de	operatie	terwijl	andere	patiënten	deze	
tinnitusklachten	niet	ervaren.	Een	mogelijke	verklaring	is	dat	verslechtering	van	het	restgehoor	als	gevolg	
van	de	traumatische	insertie	van	de	elektrodedrager	de	postoperatieve	ervaring	van	tinnitus	teweeg	kan	
brengen.       

Hoofdstuk	2	beschrijft	een	retrospectieve	studie	dat	gebruik	maakte	van	de	databank	van	het	CI-team	
Zuidoost-Nederland,	gestationeerd	in	het	Maastricht	Universitair	Medisch	Centrum.	Van	de	512	
patiënten	die	tussen	2003	en	2013	zijn	geïmplanteerd	voldeden	247	patiënten	aan	de	inclusiecriteria.	
Deze	247	patiënten	werden	een	vragenlijst	toegezonden	waarvan	197	patiënten	werden	toegelaten	in	
het	onderzoek.	Er	werd	geen	statistisch	significante	associatie	gevonden	tussen	de	perioperatieve	
verslechtering	van	de	gehoordrempels	(gemeten	met	behulp	van	pure	toon-audiometrie)	en	de	
ontwikkeling	of	verslechtering	van	tinnitus.	Geconcludeerd	wordt	dat	voor	patiënten	met	preoperatief	
restgehoor,	er	geen	verhoogd	risico	op	de	ontwikkeling	van	chronische	tinnitus	na	gehoorbeschadiging	
ten	gevolge	van	cochleaire	implantatie	lijkt	te	zijn.											

Aangezien	het	CI	een	positief	effect	lijkt	te	hebben	op	tinnitus	(hoofdstuk	1)	rijst	de	vraag	welk	mechanisme	
verantwoordelijk	is	voor	tinnitusonderdrukking	na	cochleaire	implantatie.	Is	deze	onderdrukking	te	
wijten	aan	de	omkering	van	de	veronderstelde	ongewenste	plasticiteit	of	is	het	simpelweg	de	
aandachtsverschuiving	van	de	tinnitus	naar	omgevingsgeluiden	en	daardoor	minder	bewustzijn	dat	de	
tinnituswaarneming	reduceert?		

In Hoofdstuk	3	wordt	een	prospectieve	klinische	trial	beschreven	over	een	cohort	van	elf	proefpersonen	
met	bilateraal	ernstig	tot	zeer	ernstig	gehoorverlies,	unilateraal	CI	en	tinnitus.	De	meeste	proefpersonen	
waren	in	staat	om	kortdurende	tinnitus	reductie	door	intracochleaire	elektrische	stimulatie	dat	
onafhankelijk	is	van	akoestisch	geluid	te	ervaren.	Tinnitus	kan	worden	verminderd	met	hoorbare	of	zelfs	
onhoorbare	stimuli	met	een	stroomniveau	onder	de	gehoordrempel.	Geen	duidelijke	trends	werden	
gevonden	in	de	optimale	stimulatiekenmerken.	De	optimale	stimulatiekenmerken	voor	tinnitus	reductie	
lijken	daarom	zeer	patiënt-specifiek	te	zijn.						

Om	de	langetermijneffecten	van	intracochleaire	elektrische	stimulatie	dat	onafhankelijk	is	van	akoestische	
input	te	onderzoeken	is	een	contralateraal	normaalhorend	oor	vereist.	Dit	contralaterale	oor	maakt	de	
communicatie	mogelijk	tijdens	intracochleaire	elektrische	stimulatie	dat	onafhankelijk	is	van	akoestisch	
geluid.		

Hoofdstuk	4	rapporteert	daarom	over	een	patiënt	dat	zich	presenteerde	met	een	slopende	tinnitus	in	het	
rechter	oor	dat	twee	jaar	aanwezig	was	na	een	idiopathisch	plotseling	perceptief	gehoorverlies	in	het	
rechter	oor	met	een	gemiddelde	gehoordrempel	over	0.5,	1	en	2	kHz	van	97	dB	hearing	level.	Zijn	rechter	
oor	werd	geïmplanteerd	met	een	CI	om	de	tinnitus	te	onderdrukken.	De	standaard	klinische	CI-revalidatie	
werd	gevolgd	door	drie	maanden	van	tinnitus-specifieke	intracochleaire	elektrische	stimulatie	(zonder	
de	waarneming	van	omgevingsgeluiden).	Tinnitus	kan	gedurende	maanden	worden	verminderd	met	
zowel	het	standaard	klinische	CI	als	intracochleaire	elektrische	stimulatie	dat	onafhankelijk	is	van	een	
akoestische	input.	Er	werd	geen	negatief	effect	van	intracochleaire	elektrische	stimulatie	dat	onafhankelijk	
is	van	een	akoestische	input	op	spraakwaarneming	in	ruis	opgemerkt.	Bovendien	is	het	aanvullend	
gebruik	van	een	klinische	CI	voordelig	voor	spraakdiscriminatie	in	de	gerapporteerde	eenzijdig	dove	
patiënt.					
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Hoewel	de	resultaten	van	hoofdstuk	4	veelbelovend	zijn,	is	het	bewijs	van	deze	bevinding	gelimiteerd	
aangezien	het	een	enkele	casus	betreft.	Daarom	werd	in	hoofdstuk	5-7	van	dit	proefschrift	een	cohort	van	
tien	eenzijdig	dove	proefpersonen	met	tinnitus	gelokaliseerd	in	het	dove	oor	beschreven.			

Hoofdstuk	5	beschrijft	een	prospectieve	klinische	trial	over	de	kortetermijneffecten	van	tinnitus-
specifieke	elektrische	stimulatie	(zonder	de	waarneming	van	omgevingsgeluiden)	op	tinnitus.	Bovendien	
waren	met	de	gebruikte	onderzoeksopzet	drie	aanvullende	onderzoeksvragen	te	beantwoorden:	(1)	
Onderdrukt	de	CI-operatie	zelf	tinnitus?	(2)	Onderdrukt	de	klinische	CI	tinnitus?	en	(3)	Is	een	1-week	
durende	periode	van	CI-deactivatie	voldoende	om	de	mogelijke	invloed	van	het	verstrekken	van	een	
gehoorsensatie	op	de	tinnitus-ervaring	uit	te	sluiten?	De	resultaten	suggereren	dat	tinnitus	kan	worden	
verminderd	met	tinnitus-specifieke	elektrische	stimulatie.	In	sommige	gevallen	zelfs	met	onhoorbare	
stimuli.	De	optimale	stimuli	voor	tinnitusonderdrukking	blijken	patiënt-specifiek	te	zijn.	Echter,	
middelluide	tot	luide	stimuli	onderdrukken	tinnitus	significant	beter	dan	zachte	stimuli.	Dit	kan	gedeeltelijk	
worden	verklaard	door	het	maskeereffect.	Bovendien	laat	dit	hoofdstuk	een	tinnitus	reductie	zien	tijdens	
de	standaard	klinische	CI-revalidatie	terwijl	de	CI-operatie	zelf	een	positief	noch	negatief	effect	op	
tinnitus	heeft.	De	originele	tinnitusluidheid	werd	hersteld	na	één	week	van	CI-deactivatie.	Deze	
bevindingen	zijn	in	lijn	met	de	hypothese	dat	tinnitus	is	gerelateerd	aan	ongewenste	neuroplasticiteit	als	
gevolg	van	gehoorverlies	en	laten	zien	dat	tinnitus	in	ieder	geval	voor	minuten	kan	worden	onderdrukt	
met	tinnitus-specifieke	intracochleaire	elektrische	stimulatie.													

Het	belangrijkste	doel	van	Hoofdstuk	6	is	het	onderzoeken	van	de	mogelijkheid	voor	het	ontwikkelen	van	
een	“Tinnitus	Implantaat”	(TI),	een	intracochleaire	pulsgenerator	voor	de	onderdrukking	van	tinnitus.	
Hoewel	de	resultaten	die	verkregen	zijn	in	hoofdstuk	5	veelbelovend	lijken	te	zijn,	is	langdurige	
tinnitusonderdrukking	een	vereiste	voor	de	levensvatbaarheid	van	het	TI.	Daarom	werden	de	
langetermijneffecten	van	tinnitus-specifieke	elektrische	stimulatie	(zonder	de	waarneming	van	
omgevingsgeluiden)	vergeleken	met	de	langetermijneffecten	van	het	standaard	stimulatiepatroon	van	
een	CI	(met	de	waarneming	van	omgevingsgeluiden).	Dit	hoofdstuk	laat	zien	dat	tinnitus	ook	langdurig	
kan	worden	onderdrukt	met	intracochleaire	elektrische	stimulatie	onafhankelijk	van	omgevingsgeluiden.	
Er	werd	geen	statistisch	significant	verschil	in	tinnitusonderdrukking	gevonden	tussen	het	standaard	
klinische	CI	en	het	experimentele	TI.				

De	codering	van	omgevingsgeluiden	lijkt	geen	vereiste	te	zijn	voor	tinnitusonderdrukking	met	behulp	van	
intracochleaire	elektrische	stimulatie.	Bovendien	blijkt	het	mogelijk	te	zijn	om	tinnitus	te	onderdrukken	
met	onhoorbare	stimuli.	Het	is	daarom	aannemelijk	dat	tinnitusonderdrukking	met	CI	niet	enkel	wordt	
veroorzaakt	door	een	verschuiving	van	de	aandacht	van	de	tinnitus	naar	omgevingsgeluiden.	Zowel	het	
standaard	klinische	CI	als	het	experimentele	TI	zijn	potentiële	behandelopties	voor	tinnitus.	Niettemin,	
een	laatste	relevante	onderzoeksvraag	blijft	vooralsnog	onbeantwoord,	namelijk:	Wat	is	het	effect	van	
intracochleaire	elektrische	stimulatie	dat	niet	codeert	voor	omgevingsgeluiden,	maar	wel	de	tinnitus	
onderdrukt,	op	de	spraakdiscriminatie	bij	eenzijdig	doven?		

In Hoofdstuk	7	werd	het	effect	van	tinnitus-specifieke	elektrische	stimulatie	op	spraakdiscriminatie	
gerapporteerd.	Bovendien	beantwoordden	we	twee	aanvullende	onderzoeksvragen:	(1)	Wat	is	het	effect	
van	het	standaard	klinische	CI	op	spraakdiscriminatie	bij	eenzijdig	doven?	en	(2)	Is	formele	auditieve	
training	tijdens	de	CI-revalidatie	in	eenzijdig	doven	voordelig?	De	resultaten	suggereren	dat	tinnitus-
specifieke	elektrische	stimulatie	positieve	noch	negatieve	effecten	op	spraakdiscriminatie	hebben.	Het	
standaard	klinische	CI	is	bij	eenzijdig	doven	voordelig	in	zowel	spraakdiscriminatie	in	stilte	als	in	ruis	en	de	
subjectief	beoordeelde	gehoorfunctie.	Bovendien	lijkt	de	formele	auditieve	training	niet	voordelig	te	zijn	

op	de	spraakdiscriminatie.	Echter,	het	CI-gerelateerde	ongemak	tijdens	de	CI-revalidatie	reduceerde	
significant	sneller	bij	de	proefpersonen	die	de	formele	auditieve	training	ondergingen.															 

Conclusies en toekomstperspectieven

Dit	proefschrift	biedt	nieuwe	en	klinisch	relevante	inzichten	in	de	effecten	van	intracochleaire	elektrische	
stimulatie	op	tinnitus.	In	de	verschillende	hoofdstukken	van	dit	proefschrift	onderdrukt	intracochleaire	
elektrische	stimulatie	de	tinnitus	significant.	Er	werd	geen	significant	verschil	gevonden	tussen	de	
elektrische	stimulatie	dat	codeert	voor	omgevingsgeluiden	en	de	elektrische	stimulatie	dat	niet	codeert	
voor	omgevingsgeluiden.	Bovendien	lijken	de	optimale	stimulatiekarakteristieken	patiënt-specifiek	te	
zijn.	De	bevindingen	suggereren	dat	tinnitusonderdrukking	mogelijk	is	door	de	omkering	van	de	
veronderstelde	ongewenste	plasticiteit.	Dit	haalbaarheidsonderzoek	zal	leiden	naar	de	verdere	
ontwikkeling	van	intracochleaire	elektrische	stimulatie	als	behandeloptie	voor	tinnitus.				

Hoewel	er	geen	bewijs	werd	gevonden	dat	stimulatie	dat	werd	afgestemd	op	de	toonhoogte	van	de	
tinnitus	het	optimale	stimulatiepatroon	is	voor	tinnitusonderdrukking	(hoofdstuk	3	en	5),	kan	deze	
behandeloptie	mogelijk	worden	geoptimaliseerd	met	behulp	van	Magnetic	Resonance	Imaging	(MRI).	
Preoperatieve	ultra-hoge	veldsterkte	(functionele)	MRI	van	het	centrale	zenuwstelsel	kan	aannemelijk	
nauwkeuriger	en	objectief	informatie	verschaffen	over	de	optimale	positie	van	de	intracochleaire	
stimulatie	voor	tinnitusonderdrukking	in	vergelijking	met	de	subjectieve	procedure,	zoals	gebruikt	in	
hoofdstuk	3-5,	voor	het	vinden	van	de	tinnitus	toonhoogte.	Bovendien	zit	er	mogelijk	een	discrepantie	
tussen	de	waargenomen	toonhoogte	van	de	tinnitus	en	de	locatie	van	de	tinnitus	binnen	de	tonotopische	
organiatie.	De	tonotopische	organisatie	van	de	corticale	[Moerel	et	al.,	2014]	en	subcorticale	[De	Martino	
et	al.,	2013]	structuren	van	de	auditieve	zenuwbanen	kan	worden	gebruikt	om	de	optimale	positie	voor	
stimulatie	in	de	cochlea	te	voorspellen.	Middels	postoperatieve	Computed	Tomography	(CT)	kan	de	
exacte	positie	van	de	afzonderlijke	elektroden	worden	bepaald	[Gazibegovic	et	al.,	2014]	en	kan	worden	
berekend	welke	elektrode	correspondeert	met	de	optimale	positie	van	de	stimulatie	[unpublished	
data].       

Hoofdstuk	6	van	dit	proefschrift	suggereert	dat	akoestische	informatie	geen	vereiste	is	voor	
tinnitusonderdrukking	met	intracochleaire	elektrische	stimulatie.	Bovendien	lijkt	het	tot	op	zekere	
hoogte	mogelijk,	met	behulp	van	minder	traumatische	technieken	[Van	Abel	et	al.,	2015]	het	restgehoor	
te	besparen.	Toekomstig	onderzoek	naar	het	effect	van	betekenisloze	intracochleaire	elektrische	
stimulatie	op	tinnitus	zou	daarom	mogelijk	kunnen	worden	uitgebreid	naar	een	populatie	met	aanzienlijk	
(ipsilateraal)	restgehoor.	Als	alternatief	lijkt	extracochleaire	stimulatie	[Di	Nardo	et	al.,	2009]	een	
potentiële	behandeloptie	voor	tinnitus	in	een	selectie	van	de	patiënten	waarbij	behoud	van	gehoor	
wenselijk	is.	Verder	kan	het	zijn	dat	de	effectiviteit	van	intracochleaire	elektrische	stimulatie	op	
tinnitusonderdrukking	verder	wordt	geoptimaliseerd	door	een	combinatie	van	spraakverwerking	en	de	
betekenisloze,	tinnitus-specifieke	elektrische	stimulatie	[Tyler	et	al.,	2015].	

Hoofdstuk	3-6	van	dit	proefschrift	suggereren	dat	de	waargenomen	tinnitussuppressie	teweeg	is	
gebracht	door	de	omkering	van	de	veronderstelde	ongewenste	plasticiteit.	Deze	tinnitussuppressie	is	
niet	alleen	is	te	wijten	aan	een	verschuiving	van	de	aandacht	van	de	tinnitus	naar	omgevingsgeluiden	en	
dus	het	verminderde	bewustzijn.	Zowel	de	frequent	waargenomen	residuele	inhibitie	als	de	mogelijkheid	
om	tinnitus	te	reduceren	met	onhoorbare	(stimulatie	op	een	niveau	onder	de	gehoordrempel	óf	
stimulatie	waarbij	luidheidsadaptatie	optreedt)	elektrische	stimulatie	ondersteunen	deze	hypothese.	Dit	
gesuggereerde	fysiologische	effect	in	combinatie	met	de	aannemelijke	heterogeniteit	in	de	oorzaak	van	
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Samenvatting	(Dutch)

tinnitus	maken	neurostimulatie	van	de	vestibulocochleaire	zenuw	[Bartels	et	al.,	2007],	subcorticale	
diepe	hersenstimulatie	[Smit	et	al.,	2015]	en	corticale	stimulatie	[Engelhardt	et	al.,	2014]	potentiële	
behandelopties	voor	tinnitus.	Echter,	intracochleaire	elektrische	stimulatie	lijkt	de	voorkeur	te	hebben	
door	de	relatieve	eenvoud	om	toegang	te	krijgen	tot	de	gewenste	structuur,	het	relatief	eenvoudige	
beloop	van	de	tonotopische	organisatie	van	de	cochlea	[Greenwood,	1990]	en	het	feit	dat	de	cochlea	aan	
het	begin	staat	van	de	afferente	auditieve	zenuwbanen	waar	de	informatie	nog	niet	is	doorgestuurd	naar	
beide	zijden	(ipsilateraal	en	contralateraal)	van	de	hersenstam,	en	vervolgens	beide	hemisferen.	
Bovendien	is	het	centrale	zenuwstelsel	gecompliceerder	en	zijn	de	verbindingen	minder	goed	begrepen	
doordat	er	meerdere	parallelle	banen	zijn.

Hoewel	intracochleaire	elektrische	stimulatie	een	levensvatbare	behandeloptie	lijkt	te	zijn	voor	tinnitus,	
is	een	behandeling	op	maat	vereist	voor	klinische	implicaties	waardoor	men	alle	beschikbare	potentiële	
behandelopties	moet	overwegen.	Bij	deze	overweging	zou	men	eerst	moeten	kijken	naar	de	minst	
invasieve	behandelopties	zoals	conventionele	hoortoestellen	[Hoare	et	al.,	2014],	geluidsverrijking	met	
muziek	met	tinnitus	gerelateerde	modificaties	[Tass	et	al.,	2012]	en/of	cognitieve	gedragstherapie	
[Jastreboff	1999;	Cima	et	al.,	2012].																				
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