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ACHTERGRONDINFORMATIE

Hoortoestellen worden vaak gebruikt voor het verminderen van 
tinnitus voor mensen met 'behandelbaar' gehoorverlies. 
Hoortoestellen met de juiste versterking bieden ontbrekende 
auditieve informatie die door de auditieve toegangspoort verwerkt 
moet worden, zodat de aandacht wordt weggeleid van tinnitus.
Wanneer de hoortoestellen zijn verwijderd, bijvoorbeeld tijdens het 
slapen, kan de tinnitus terugkeren en problematisch blijven zijn. 
Door de hele dag en nacht lang versterking te blijven bieden, kan de 
tinnitus nog verder afnemen. 
In dit onderzoek werd onderzocht of het continu bieden van 
versterking met een Lyric hoortoestel meer afname van tinnitus 
biedt ten opzichte van alleen versterking of met gebruik van extra 
maskeringsruis (combinatietoestel). 

Het doel van het onderzoek was om clinici te begeleiden bij het 
aanbevelen van de beste versterkingsoplossingen voor 
tinnitusbeheer. 
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TFI-afname heeft 
sneller klinisch 
significante niveaus 
bereikt in de Lyric 
groep. Dit verschil 
bleef ook na 3 
maanden in stand 

(De vaste lijn naar stippellijn 
staat voor de 13-punts, klinisch 
significante TFI-afname).

METHODEN
Drieëndertig deelnemers met zelfgerapporteerde hinderlijke tinnitus 
en ten minste mild gehoorverlies maakten onderdeel uit van het 
onderzoek. Allen hadden een oorspronkelijke score van 20 of hoger 
op hun Tinnitus Functional Index (TFI)-metingen, wat minstens een 
klein probleem aanduidt. De audiometrie, tinnitus-toonhoogte en de 
luidheid van tinnitus werden gemeten aan de start van het 
onderzoek (baseline), na 1 maand en na 3 maanden (conclusie). 
Deelnemers werden opgenomen in de Lyric behandelingsgroep 
afhankelijk van hun klinische geschiktheid en interesse in langdurig 
te dragen hoortoestellen. Degenen die niet geschikt waren voor Lyric 
of niet geïnteresseerd waren in een langdurig te dragen hoortoestel 
werden opgenomen in de hoortoestelgroep. Bij hen werd een 
Phonak Audéo B90 312 hoortoestel aangepast. Als de tinnitus niet 
gedeeltelijk of volledig gemaskeerd werd door de hoortoestellen, 
werd er een extra maskering toegevoegd en werden de cliënten 
opgenomen in de Maskeringgroep. Elke groep bevatte 11 
deelnemers.
Alle hoortoestellen werden geconfigureerd met de rekenregel NAL-
NL2 en waar mogelijk afgestemd op de doelwaarden voor de NAL-
NL2 insertion gain.  
De TFI-meting werd na 1 en 3 maanden herhaald en de resultaten 
werden geanalyseerd. Verschillen in TFI-scores werden na een 
maand en na 3 maanden geëvalueerd in alle drie de groepen. 

CONCLUSIES

De Lyric groep vertoonde een snellere en hogere afname-
magnitude van de Tinnitus Functional Index ten opzichte van 
zowel de B90-groep als de Maskeringgroep. De Lyric groep 
vertoonde ook een hogere 'succesindicator' van klinisch 
significante afname van TFI-scores.

Voor deze onderzoeksopzet werd gebruikgemaakt van klinisch-
gebaseerde toewijzing van deelnemers, wat als doel had om de 
resultaten de beste klinische relevantie te laten bieden. 

Lyric kan worden aanbevolen door clinici voor mensen die in 
aanmerking komen voor Lyric en hinderlijke tinnitus hebben, 
voor een snellere en grotere afname van hun tinnitus.

Opmerking: Uit de resultaten van de Maskeringgroep blijkt niet dat dit een inferieure 
methode is voor het reduceren van tinnitus, maar dat de mensen die aan deze groep 
waren toegewezen een soort tinnitus hadden dat lastiger ondersteund kon worden door 
versterking en ruisgeneratie.)

RESULTATEN 

De Lyric groep vertoonde 
een significant groter 
verschil na 1 en 3 
maanden ten opzichte van 
de andere groepen. 

(De rode horizontale lijn staat voor de 
13-punts verandering in TFI, waarin een 
klinisch significante afname van TFI te 
zien is). 
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De Lyric groep vertoonde 
een groter aantal 
deelnemers met klinisch 
significante TFI-afname 
dan andere groepen. Het 
verschil was significant 
tussen de Lyric groep en 
Maskeringgroep (Z=1,91 
p<0,05).
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Verandering in TFI op de lange termijn per behandelingstype.
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