
 

EenVandaag in de klas 
Last van oorsuizen 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onderbouw/ bovenbouw 
 
Samengevat 
Continu een piep, suis of fluit in je oor tot 
je er horendol van wordt. Meer dan een 
miljoen Nederlanders heeft er last van. 
Oorsuizen wordt ook wel tinnitus 
genoemd. De een kan er goed mee leven, 
de ander kan niet meer functioneren. 
Behandelen is lastig. Veel mensen met 
oorsuizen zullen hun handicap moeten 
accepteren. 
 
Vakgebied 
Mens en Natuur / Biologie 
 
Kernbegrippen 
Slakkenhuis 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het volgende 
kerndoel/domein in het voortgezet 
onderwijs: 
Onderbouw: Mens en Natuur: 34 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘EenVandaag in de klas’. Op Schooltv.nl is 
meer te vinden over gehoorbeschadiging. 
Bijvoorbeeld Gehoorbeschadiging 
voorkomen. 
 
Antwoorden 
1 Tinnitus 2 slakkenhuis – haartjes – 
stoorsignaal – hersenen. 3 Het is niet 
wetenschappelijk bewezen dat de 
therapie werkt. Als ze het vergoeden wil 
iedereen gebruik maken van de therapie 
terwijl het misschien maar bij 1 op de 
1000 effect heeft. 4 B 5 Naar een café of 
club; naar een concert; 6 Argument voor: 
de behandeling heeft Stefan letterlijk het 
leven gered. Het is bewezen dat het bij 
hem in ieder geval werkt. Argument 
tegen: het is te duur om een behandeling 
te vergoeden als die bij maar een zeer 
klein aantal patiënten werkt. 
 
 
 
 
 

Kijkvragen 
1 Oorsuizen is een zware handicap. Wat is 
de officiële benaming voor oorsuizen? 
 
 

         
 
2. Vul de ontbrekende woorden in: 
Oorsuizen ontstaat vermoedelijk in het 
______________ in het oor. In dit deel van het 
oor staan veel__________ Als hier harde 
geluidsgolven overheen komen, kunnen ze 
knakken. De geknakte haartje geven een 
___________ door aan de _________ en dat 
ervaren we als oorsuizen. 
 
3 Waarom vergoedt de zorgverzekeraar de 
therapie van Stefan niet? 
 
4 Welke therapie wordt nu vooral gegeven? 
A luistertherapie 
B gedragstherapie 
C geluidstherapie 
 
Verdiepingsvragen 
 
5.Bedenk minimaal twee dingen die je niet 
meer zomaar kunt doen als je een 
constante piep in je oor hebt.  
 

6 Wat vind je van de volgende stelling? 
Motiveer je antwoord. 
Als een behandeling zoals bij Stefan goed 
werkt, moet de zorgverzekeraar de 
behandeling vergoeden. Ook al is nog niet 
bewezen dat de behandeling voor veel 
mensen werkt.  
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