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Tinnitus en temporomandibulaire disfunctie 

s orofaciale behandeling bij 
tinnitus effectief? 
Heb jij wel eens een piep, ruis of een ander vervelend geluid in je oor gehad? Of ken je misschien iemand die dit heeft? 

Dan weet je waarschijnlijk hoe vervelend dit kan zijn. Op dit moment zijn er nog maar weinig effectieve behandelingen 

voor tinnitus.10 Zou het niet mooi zijn als de fysiotherapeut een deel van deze mensen zou kunnen helpen? Annemarie 

van der Wal onderzocht in haar proefschrift of multidisciplinaire orofaciale therapie effect kan hebben op patiënten 

met somatische tinnitus. 

Tekst en beeld: Annemarie van der Wal 

Tinnitus, in de volksmond ook wel oorsui
zen genoemd, is de auditieve perceptie 

van geluid in de afwezigheid van een 
externe geluidsbron.1 Het komt voor bij 

tien tot vijftien procent van de volwas
senen en kan een belangrijke impact op 

de kwaliteit van leven hebben.1 Tinnitus 
kan onder andere zorgen voor partici

patieproblemen op het werk, doordat 
iemand problemen heeft met concentre

ren of moeite heeft mensen te verstaan. 
Daarnaast gaat tinnitus vaak gepaard 

met slaapstoornissen.11 De meeste tin
nitusklachten worden veroorzaakt door 
leeftijdsgerelateerd gehoorverlies, waar
bij het aantal haarcellen in het binnenoor 

is afgenomen, of na een lawaaitrauma, 
waarbij haarcellen van het binnen-
oor beschadigd zijn geraakt.1 Ook kan 
tinnitus beïnvloed worden vanuit het 

somatosensorische systeem van de cer
vicale wervelkolom of de temporoman
dibulaire regio.12·14 Deze specifieke vorm 
van tinnitus wordt somatische tinnitus 
genoemd en is aanwezig bij ongeveer 
25% van de tinnituspatiënten.15 

Hoe ontstaat somatische tinnitus? 
Neurofysiologisch kan somatische tin
nitus verklaard worden doordat de 
afferente somatosensorische informa
tie vanuit de cervicale wervelkolom en 
temporomandibulaire regio in verbinding 
staat met de dorsale cochleaire nucleus, 
een belangrijke auditieve kern in de her
senstam.16·17 Via deze verbindingen kan 

bijvoorbeeld toegenomen tonus in de 
m. masseter - zoals vaak bij patiënten met 

temporomandibulaire disfunctie (TMD) -
zorgen voor een toegenomen spontane 

hersenactiviteit in de auditieve cortex. 
Deze toegenomen activiteit wordt door 

de patiënt waargenomen als een tinnitus 

die plots ontstaat of als een verandering 

in de luidheid of geluidsfrequentie van 
een bestaande tinnitus. 
Wanneer we uitgaan van het neurofysio
logisch model van somatische tinnitus, 

kunnen we ervan uitgaan dat het norma

liseren van de afferente informatie vanuit 

de temporomandibulaire regio, door oro-
. faciale therapie, ook de tinnitus zou kun
nen verminderen. Het eerste doel van onze 

studie was daarom het onderzoeken van 
het effect van een orofaciale behande

ling op tinnitusklachten bij patiënten met 

TMD-gerelateerde somatische tinnitus. 

Daarnaast willen we weten of er fac
toren zijn die een positief effect van de 

orofaciale therapie op de ernst van de 
tinnitusklachten kunnen voorspellen. Ten 

slotte willen we weten in welke mate de 

afname van TMD-pijn verklarend is voor 
de vermindering in ernst van de tinnitus. 
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Ontwerp van de studie met een 'directe' en een 'vertraagde' groep; TMD: temporomandibulaire disfunctie 
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Studieontwerp 
Om het effect van orofaciale thera-
pie te meten bij patiënten met TMD
gerelateerde somatische tinnitus werd 
een gerandomiseerde klinische studie 
opgezet, waarbij de ene groep 'direct' 
startte en de andere, 'vertraagde' groep 
later therapie kreeg (figuur l ). De directe 
groep startte onmiddellijk met de orofa
ciale therapie gedurende 9 weken, terwijl 
de vertraagde groep eerst 9 weken moest 
wachten alvorens ook te mogen starten 
met de therapie. Op die manier konden 
we in week 9 van de studie evalueren 
wat het effect van de orofaéiale therapie 
was in vergelijking met geen therapie. Ten 
slotte werden dezelfde data ook gebruikt 
om na te gaan in hoeverre de daling in 
TMD-pijn effectief verklarend is voor het 
positieve effect van de behandeling op de 
tinnitusklachten. 

Patiënten 
Patiënten werden gerekruteerd door 
een multidisciplinair team (KNO-artsen, 
audiologen, fysiotherapeuten en tand
artsen) in de tinnituskliniek in het 
Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. 
Patiënten werden geïncludeerd als ze l) 
een matige tot ernstige tinnitus hadden 
(Tinnitus Functional Index score tussen 

de 25 en 90), 2) de tinnitus minimaal 3 
maanden stabiel aanwezig was en 3) de 
tinnitus beschouwd werd als afkomstig 
van een gediagnostiseerde TMD en/of 
orale parafuncties. 

Interventie 
Alle patiënten kregen voor de start van 
de studie van de behandelende KNO-arts 
informatie en advies rond hun tinnitus
klachten. De multidisciplinaire orofaciale 
behandeling bestond uit een maximum 
van 18 sessies orofaciale fysiotherapie 
gedurende 9 weken. In het geval van 
nachtelijk bruxisme (klemmen of knarsen 
van de tanden) werd de therapie aange
vuld met een opbeetplaat. De orofaciale 
fysiotherapie bestond uit begeleiding 
( afleren van mondgewoontes, slaap
hygiëne, leefstijladvies, biofeedback en 
mindfulnessoefeningen), massage van 
de kauwspieren, rekoefeningen en ont
spanningsoefeningen. Indien patiënten 
ook cervicale disfuncties hadden, werden 
mobilisaties, massages en oefeningen 
voor de cervicale wervelkolom toege
voegd. 

Uitkomstmaten 
Het behandeleffect werd gemeten door 
middel van een vragenlijst, de Tinnitus 

Functional Index (TFl).18 Voor het in kaart 
bren_gen van TMD-pijn werd de TMD-pain 
screener gebruikt.19•20 De TFI is een valide 
en betrouwbare vragenlijst om de impact 
van de tinnitus te kunnen meten. Deze 
lijst bestaat uit 25 vragen die verdeeld 
zijn in 8 subschalen: hinder, coping, con
centratie, slaap, gehoor, ontspanning, 
kwaliteit van leven en gemoedstoestand. 
Voor elke vraag scoort een patiënt op een 
Likert-schaal van ll punten (van 'geen 
last' tot 'maximale last'). De minimale 
score is Oen de maximale score is 100. 
Een reductie van l3 punten wordt gezien 
als klinisch relevant.18 

De TMD-pain screener is ontwikkeld als 
screenende vragenlijst op TMD-pijn. De 
TMD-pain screener bestaat uit 6 vragen 
waarbij de totaalscore kan variëren tus
sen de 0 en 7 punten. Bij een score van 3 
punten of meer is er sprake van TMD.19 

Het effect van orofaciale fysiotherapie op 
tinnitusklachten 
In totaal werden 80 patiënten geïnclu
deerd in het gerandomiseerde onderzoek, 
in elke groep 40 patiënten. In week 9 van 
de studie was de ernst van de tinnitus, 
gemeten met de TFI, significant meer 
afgenomen in de groep die de orofaciale 
behandeling had ondergaan, in verge- » 
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» lijking met de groep die 9 weken op de 
wachtlijst had gestaan (p = 0,042). De 
behandelde groep daalde in totaal 13,8 
punten (standaarddeviatie 20,2 punten) 
op de TFI. Dit was ook een klinisch rele
vante daling (minstens 13 punten) en een 
veel grotere daling dan de niet behan
delde de groep die gemiddeld 5,0 punten 
(standaarddeviatie 16,8 punten) daalde 
in de eerste 9 weken. De patiënten in de 
'vertraagde groep' toonden na afloop van 
hun 9 weken therapie een vergelijkbare 
daling van de TFl-score. De daling van de 
TFl-score zette ook door tijdens de fol
low-up periode. In totaal was 61% van de 
patiënten klinisch relevant verbeterd 9 
weken na de laatste behandeling. 

Voorspellen van effect 
Als potentiële prognostische factoren 
werden een reeks baseline karakteristie
ken van de patiënten geanalyseerd, zoals: 
leeftijd, geslacht en duur van de tinnitus. 
De analyse van de verschillende karak
ter!stieken apart toonde dat vrouwen, 
jongere patiënten, patiënten met een 
kortere duur van de tinnitus en patiënten 
met lagere drukpijndrempels ter hoogte 
van het temporomandibulaire gewricht 
en de sternocleidomastoïdeus meer kans 
hadden om te verbeteren na orofaciale 
therapie. Verdere analyse toonde aan 
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dat het specifiek jonge vrouwen met een 
kortere duur van de tinnitus zijn, die de 
grootste kans hebben om te verbeteren 
na orofaciale therapie. De gemiddelde 
leeftijd van de verbeterde groep was 
43 jaar (standaarddeviatie 13,6) en de 
gemiddelde duur van hun tinnitus 38 
maanden (standaarddeviatie 48), terwijl 
de gemiddelde leeftijd van de niet-verbe
terde groep rond de 50 jaar (standaard
deviatie 14,l) was en de gemiddelde duur 
van hun tinnitus 93 maanden (stan
daarddeviatie 115). 

Beïnvloeding van effect 
Ten slotte werden de gegevens van het 
gerandomiseerde onderzoek ook gebruikt 
om na te gaan in hoeverre de daling in 
TMD-pijn verklarend is voor de verbete
ring in ernst van de tinnitus. Deze analyse 
toonde dat 35% van de daling in TFl
score verklaard wordt door de afname 
van de TMD-pijn. Dit betekent dat 35% 
van de daling van de tinnitus-ernst uit
sluitend kan worden toegeschreven aan 
de daling van TMD-pijn. 

Discussie 
Multidisciplinaire orofaciale therapie 
kan de ernst van de tinnitus verminde
ren bij patiënten met TMD-gerelateerde 
somatische tinnitus. Bij ruim zestig 

procent verminderde de ernst van de 
tinnitusklachten bij de patiënt. In een 
enkel geval verdween de tinnitus. Eerdere 
studies vonden ook positieve effecten 
van orofaciale behandeling op tinnitus
klachten, maar verschilden qua setting, 
onderzoekspopulatie en gegeven behan
deling.21.22 Aangezien patiënten werden 
gerekruteerd in een tertiaire tinnitus
kliniek waarbij patiënten vaak al meer 
therapieresistent zijn, kunnen wellicht 
nog betere resultaten verwacht worden 
in eerste- en tweedelijnszorg. Daarnaast 
was vermindering van TMD-pijn voor 
35% verklarend voor deze daling van de 
ernst van de tinnitus. Wat de verklaring is 
van de resterende 65%, moet in de toe
komst verder onderzocht worden. 
Vooral jonge vrouwen met een kortere 
duur van de tinnitus hebben de beste 
prognose. Aangezien het risico op het 
krijgen van TMD bij vrouwen twee keer 
zo hoog is als bij mannen,23 is het ver
moeden dat vrouwen in de onderzochte 
groep meer TMD-pijn hadden dan 
mannen. Dit zou mogelijk de resulta-
ten kunnen verklaren. Bovengenoemde 
prognostische factoren kunnen gebruikt 
worden door fysiotherapeuten om de 
klinische uitkomst van een behandeling 
te voorspellen. Hierbij is wel belangrijk 
te realiseren dat de patiënten die in deze 
studie onderzocht zijn voorafgaand aan 
het onderzoek uitgebreid zijn onder
zocht door een multidisciplinair team 
met onder andere KNO-artsen, audio
logen, fysiotherapeuten en tandartsen. 
Alleen wanneer het somatische systee~ 
de meest beïnvloedende factor leek 
te ziin, werd een patiënt geïncludeerd 
in de studie. Dus wanneer een patiënt 
een andere belangrijke onderhoudende 
factor had voor zijn tinnitus, zoals bij
voorbeeld fors gehoorverlies of een 
angst- of depressiestoornis, werd deze 
niet geïncludeerd in de studie. Een uit
gebreid TMD-onderzoek bij een tinnitus
patiënt is nodig om te onderzoeken of 
er sprake is van een TMD-gerelateerde 
somatische tinnitus. Hiervoor raden wij 
aan dat fysiotherapeuten bij vermoe
den van TMD-gerelateerde somatische 
tinnitus de patiënt doorverwijzen naar 
een orofaciaal fysiotherapeut of andere 
fysiotherapeut die bekend is met het 
onderzoeken en behandelen van patiën
ten met TMD. Aangezien een reductie 
van TMD bijdraagt aan een reductie 
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van tinnitus, zal de fysiotherapeutische 
behandeling gericht moeten worden op 
het reduceren van de TMD. Direct effect 
van het verminderen van de tinnitus is 
niet gelijk te verwachten. Het behande
len van de TMD kan eerst de activiteit in 
het somatosensorische systeem verho
gen, waardoor de tinnitüs eerst zelfs iets 
erger wordt. Wanneer de input vanuit 

het somatosensorische systeem voor 
langere tijd genormaliseerd is, kan er ook 
vermindering van de tinnitus verwacht 
worden. 
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Patiënten met tinnitus die toegeschreven wordt aan een TMD, zijn een nieuwe patiëntenpopulatie, een nieuwe indicatie voor 
fysiotherapie. Naast een uitgebreid tinnitusonderzoek door een KNO-arts en audioloog hoort ook een onderzoek van een 
fysiotherapeut om te onderzoeken of er sprake is van somatische tinnitus. 


