
FO
TO

: W
. P

Ö
LZ

ER
  i

LL
u

sT
Ra

Ti
E:

 d
u

ik
En

 a
Rc

h
iE

F

58 Duiken september 2014 Duiken september 2014 59

PRakTiJk Medisch
duikEn mET TinniTus

Duiken met tinnitus
Veel mensen kennen het wel, een piepende of 
fluitende toon in het oor. Maar heb je chronisch last 
van een hinderlijk geluid zoals tinnitus, plotseling 
gehoorverlies of een deco-aandoening aan het 
binnenoor, dan is dat vele malen erger - ook tijdens 
de duik kan het oor beschadigd raken. Onze artsen 
leggen uit waar je onder water op moet letten.

Wat is tinnitus (Latijn 
voor bellen) eigenlijk 
precies. In het geval 

van tinnitus of oorsuizen 
neemt de persoon in kwestie 
een geluid waar (fluiten, 
piepen, sissen, ruisen) dat 
niet voort wordt gebracht 
door een externe geluidsbron 
en ook door niemand anders 
gehoord kan worden. Een 

uitzondering hierop vormt de 
zeldzame objectieve tinnitus 
die wordt veroorzaakt door 
het stromen van het bloed 
door de aderen. In principe 
wordt er onderscheid gemaakt 
tussen tinnitus en akoestische 
hallucinaties, zoals het horen 
van stemmen. In het geval 
van tinnitus neem je alleen 
geluiden waar. 

Tekst: claus-martin muth en Tim Piepho

Er zijn aanwijzingen dat deze 
geluiden in het binnenoor 
ontstaan. Maar waarom dat 
zo is en wat er precies gebeurt, 
weet nog niemand. Wel 
staat vast dat een dergelijk 
geluid zich zonder oorzaak 
van buitenaf kan voordoen, 
maar ook het gevolg kan zijn 
van verschillende andere 
mechanismen, zoals lawaai, 

plotseling gehoorverlies en 
meer. Bovendien kan het 
oorsuizen af en toe en slechts 
korte tijd optreden, maar 
het kan ook lang aanhouden 
en zich op verschillende 
manieren openbaren. In het 
laatste geval leidt dat vaak tot 
chronische tinnitus, waarvan 
wordt aangenomen dat dit niet 
meer in het binnenoor maar 
in de hersenen plaatsvindt. 
Deze aanname is gebaseerd op 
een behandelingsmethode die 
vroeger wel eens werd toegepast 
en waarbij de gehoorzenuw 
werd doorgesneden. Het 
gevolg van deze rigoureuze 
behandeling was dat de patiënt 
aan die kant niets meer hoorde, 
behalve dan de tinnitus! 
Aangezien de daadwerkelijke 
oorzaak of het pathofysiologische 
patroon bij tinnitus tot op 
heden niet bekend is, is er 
ook niet één behandeling 
die voor iedereen werkt. In 
tegendeel zelfs; er zijn talrijke 

behandelingen, variërend van 
‘niets doen’ en infuustherapie 
tot behandelingen in de 
drukkamer, psychotherapie 
en homeopathische 
behandelingen. Stuk voor stuk 
kunnen ze helpen… of niet. 
Een garantie is er niet! Veel 
mensen met tinnitus vragen 
zich af hoe het dan zit met 
duiken. Voor hen hebben we 
goed nieuws. Het duiken als 
zodanig is niet van invloed 
op het ontstaan van tinnitus 
of op de ontwikkeling van de 
aandoening. Maar hieronder 
gaan we wel in op een aantal 
ernstige symptomen die leiden 
tot een duikverbod.

PloTseling en Tijdelijk 
gehoorverlies
Nauw verwant aan tinnitus is 
het gehoorverlies waarbij je 
plotseling helemaal niets meer 
of slecht hoort zonder dat daar 
een aanwijsbare oorzaak voor 
is. In veel gevallen komen het 
plotselinge gehoorverlies en 
tinnitus samen voor: je hoort 
aan één kant niet meer, maar 
krijgt daar het oorsuizen voor 
terug. Net als bij tinnitus 
is de pathofysiologische 
samenhang een groot raadsel. 
Eén van de vele theorieën voor 
plotseling gehoorverlies is 
dat het binnenoor acuut geen 
zuurstof krijgt. Aangezien 
bij een extreem hoog 
geluidsniveau (‘knaltrauma’) 
zowel een zeer sterke afname 
van het zuurstofgehalte van 
het vocht in het binnenoor 
als plotseling gehoorverlies 
werd aangetoond, nemen 
veel therapeuten deze 
theorie als één van de meest 
waarschijnlijke aan. Naast 
het verlies van het gewone 
gehoorvermogen en de 
aanwezigheid van oorsuizen 
klagen veel patiënten ook 
over een drukkend gevoel 
(watten in de oren) in het 
desbetreffende oor. Vaak 
raken ze bovendien duizelig. 
Ook daar valt niets tegen te 
doen. Belangrijk voor duikers: 
wanneer er na het plotselinge 
tijdelijke gehoorverlies geen 
klachten meer zijn, mag je 
op grond van de huidige 
kennis gewoon duiken. Zijn 

er toch nog klachten zoals 
een chronisch oorsuizen, 
een licht drukkend gevoel 
in het binnenoor of hoor 
je iets slechter, ook dan 
mag je duiken. Wel moet 
zeker gesteld worden dat 
het drukkende gevoel in 
het oor niet het gevolg is 
van een klaarprobleem in 
het middenoor. Wanneer je 
aan één kant slecht hoort of 
helemaal doof bent, dan zit 
duiken er niet in. In dat geval 
bestaat er de eerste tijd een 
groot risico van aanvallen 
van duizeligheid tijdens de 
duik, wat erg gevaarlijk is. 

In detaIl
muziek in het binnenoor
de structuur van het menselijk gehoororgaan

het binnenoor bestaat uit de drie halfcirkel-
vormige kanalen en het slakkenhuis. al deze vier 
structuren zijn buizen die met vocht zijn gevuld: 
de buis van het slakkenhuis is in het midden 
geknikt, de beide helften zijn op elkaar gelegd 
en als het ware als een slak opgerold. de beide 
uiteinden zijn met een vlies afgesloten. het 
bovenste vlies, het ovale venster, bestaat uit de 
voetplaat van de stijgbeugel. deze staat via het 
aambeeld en de hamer in verbinding met het 
trommelvlies. Wanneer het trommelvlies naar 
binnen wordt gedrukt, wordt deze beweging 
via de gehoorbeentjes op het ovale venster 
overgebracht. hierdoor komt het vocht in het 

slakkenhuis in beweging. Wanneer het tweede 
vlies, het zogenoemde ronde venster, door de 
vochtgolf wordt geraakt, komt het naar buiten. 
de beweging van het vocht stimuleert de 
haarcellen die aan de binnenzijde van de buis 
groeien. dit veroorzaakt een elektrische impuls 
die via de gehoorzenuw naar de hersenen 
wordt getransporteerd en daar als toon wordt 
waargenomen. afhankelijk van hoe sterk de 
haarcellen door het vocht worden gestimuleerd, 
ervaren wij deze toon als hard of zacht. Of de 
toon hoog of laag is, hangt er weer vanaf op 
welke plekken in het slakkenhuis de haarcellen 
geprikkeld worden.

TroMMelvlies
rond vensTer

PerilyMfen

haMer
aaMbeeld

sTijgbeugel

ovaal vensTer

slakkenhuis

buiTenoor Middenoor binnenoor

Wanneer je herhaaldelijk 
aan plotseling gehoorverlies 
en duizeligheid lijdt, is 
duiken in principe taboe. De 
verschijnselen worden naar 
alle waarschijnlijkheid niet 
door het duiken veroorzaakt, 
maar de gevolgen van een 
aanval van duizeligheid zijn 
riskant en moeten worden 
vermeden.

de ziekTe van Ménière
Een andere functiestoornis 
is de ziekte van Ménière. Bij 
deze aandoening, vernoemd 
naar een Franse arts uit de 
achttiende eeuw, gaat het 

als je langere tijd het gevoel hebt 
van watten in je oor, moet je even 
een duikpauze inlassen.

heb jij onder water een 
brommend of fluitend 
geluid in je oor? vooral 
niet negeren!



ook in het geval van tinnitus moet je eerst een kno-arts raadplegen zodat 
complicaties kunnen worden uitgesloten.

60 Duiken september 2014

om een aandoening aan het 
binnenoor: ook nu treden er 
symptomen op als duizeligheid, 
eenzijdig gehoorverlies 
en andere symptomen die 
typerend zijn voor tinnitus. 
De patiënt wordt meestal 
zonder enige aanwijsbare 
reden duizelig. Dit kan op een 
willekeurig moment gebeuren. 
Tussen deze zogenoemde 
Ménière-aanvallen kan een 
korte tijd zitten, maar het 
kan ook jaren duren voordat 
iemand weer een aanval 
krijgt. Ook in dit geval is de 
daadwerkelijke oorzaak nog 
niet vastgesteld. Wel weet 
men dat er sprake is van een 
zogenoemde endolymfatische 
vochtophoping (het binnenoor 
wordt opgerekt tot het klapt), 
maar de oorzaak is onbekend. 
De ziekte van Ménière wordt 
behandeld door middel van 
een vochtafdrijvend infuus, 
tabletten of met cortisonen. In 
tegenstelling tot de andere twee 

Wanneer je plotseling een drukkend 
gevoel in je oor voelt, moet je snel 
reageren en naar boven gaan.

Bij een Ménière-aanval Met duizeligheid 
kun je geDesoriënteerD raken. 
levensgevaarlijk! Patiënten Met Deze 
ziekte Mogen niet Duiken.

een aanval van duizeligheid 
kondigt zich niet aan, maar 
komt ineens op - fataal voor 
duikers op diepte!

problemen betekent de ziekte 
van Ménière een definitief 
duikverbod. De reden daarvoor 
is duidelijk: als je tijdens de 
duik een Ménière-aanval 
krijgt (wat elk moment en 
zonder waarschuwing vooraf 
mogelijk is), bestaat de kans 
dat je gedesoriënteerd raakt 
en in paniek naar boven schiet 
met de kans op verdrinking. 
Een dergelijke aanval kun je 
onder water niet onder controle 
houden.

leTsel aan heT 
binnenoor
Ook als gevolg van het 
duiken kan het binnenoor 
gevaarlijk beschadigd worden: 
overdrukletsel van dit orgaan 
is ernstig en kan leiden tot 
gehoorverlies, oorsuizen 
en duizeligheid. Dit wordt 
veroorzaakt doordat het vlies 
van het slakkenhuis scheurt 
en het vocht uit het binnenoor 
wegloopt. Dit letsel is heel 
vaak het gevolg van geforceerd 
of te laat klaren waarbij het 
trommelvlies het zwaar te 
verduren heeft: wanneer het 
vocht in het slakkenhuis zeer 
hevig beweegt, kan de golf 
die hierdoor ontstaat, de fijne 
structuur van het binnenoor 
beschadigen, en kan het vlies 
van het ronde venster zelfs 
scheuren. Het vocht kan dan 
uit het binnenoor weg. De 
haarcellen krijgen dan geen 
zuurstof meer met als gevolg 
gehoorverlies, duizeligheid en 
tinnitus. Als deze symptomen 

tijdens de duik optreden, 
kan het ook zijn dat er alleen 
sprake is van een plotseling 
gehoorverlies dat zich toevallig 
tijdens de duik voordoet. Maar 
totdat dit is bewezen, gaat men 
uit van een binnenoortrauma. 
Je moet dus naar de KNO-
arts! Uit een Duits onderzoek 
is gebleken dat ruim tachtig 

procent van de duikers na een 
barotrauma van het binnenoor 
restklachten had, voornamelijk 
tinnitus.
Decompressieziekte van 
het binnenoor is zeer 
ernstig en duikgerelateerd. 
Het gaat voornamelijk 
gepaard met duizeligheid, 
maar ook gehoorverlies 
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en oorsuizen komen voor. 
Zoals bij alle vormen van 
decompressieziekte zijn 
gasbellen de boosdoener: in dit 
geval zijn de gasbellen in het 
vocht van het binnenoor het 
probleem. Decompressieziekte 
van het binnenoor kwam 
vroeger meestal voor bij het 
duiken met menggassen en 
dan met name na zogenoemde 
‘bounce dives’ waarbij kort en 
zeer diep werd gedoken.
Decompressieziekte van 
het binnenoor wordt vaak 
geassocieerd met een PFO 
(foramen ovale). Bij circa 70 tot 
80 procent van de slachtoffers 
was sprake van een PFO. De 
symptomen doen zich pas 
voor tijdens de opstijging 
en meestal zelfs pas na de 
duik. Regelmatig worden de 
symptomen gevolgd door 
een interval van 15 tot 60 
minuten zonder symptomen. 
Daarna treedt ineens hevige 
duizeligheid op. Aangezien dit 
een ernstige, zware vorm van 
decompressieziekte is, moet 
direct tot behandeling worden 
overgegaan. Zoals bij elke 
vorm van decompressieziekte 
moet zo snel mogelijk 100 
procent zuurstof en vocht 
worden toegediend en moet de 
patiënt worden behandeld in de 
drukkamer. 
Je ziet het - het is moeilijk 
om onderscheid te maken 
tussen deze symptomen. Als 
je zekerheid wilt, ga je zo snel 
mogelijk naar de KNO-arts 
voor controle.
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De nieuwe L&W Puracon Vochtbewaker.De nieuwe L&W Puracon Vochtbewaker.
NIEU

W
Puracon Mobile en Puracon Stationary ECO.

Voor het controleren van de vochtigheidsgraad 

in de duiklucht tijdens het vullen of voor een 

check van de duikset voor het gaan duiken. 

De hoeveelheid vocht kan tijdens het vullen 

direct worden afgelezen en na het bereiken 

van de maximaal toegestane hoeveelheid 

vocht gaat een rood LED lampje branden als 

waarschuwing.


