leven met...

Tinnitus

‘Ik zoek niet
meer naar een
oplossing’

Veel mensen hebben het wel eens ervaren, de hinderlijke pieptoon na het bezoeken van
een feest waar harde muziek werd gedraaid. Een soortgelijk geluid hoort Jos Vrijsen (49)
ook. Alleen kwam het niet na een avondje stappen. En het geluid ging ook niet meer weg.
Al zo’n vijftien jaar lang hoort hij 24 uur per dag een pieptoon met een geluidssterkte
vergelijkbaar met dat van een elektrisch scheerapparaat. Dat heeft een behoorlijke
invloed op zijn leven.

Tinnitus
Tinnitus is de officiële naam
voor het waarnemen van
geluid terwijl er geen externe
geluidsbron is aan te wijzen. De
naam tinnitus is een afkorting
van de medische term tinnitus
aurium wat ‘gerinkel in de oren’
betekent. Tinnitus wordt ook wel
aangeduid als oorsuizen.
Er is geen duidelijke oorzaak
voor het ontstaan van
tinnitus. Wel gaat tinnitus
vaak gepaard met bepaalde
gehooraandoeningen. Ook is
bekend dat langdurig hard geluid
en harde muziek tinnitus kunnen
veroorzaken.
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