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Databron Huisartsenpraktijken aangesloten bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Data 2021 We selecteerden 256 praktijken met 1.089.434 ingeschreven patiënten van wie we gegevens hadden over 
verwijzingen en diagnoses. Hiervan bezochten 5.092 patiënten de huisartsenpraktijk voor tinnitus.
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Tinnitus in de huisartsenpraktijk

Tinnitus, ook wel oorsuizen genoemd, wordt gekenmerkt door het horen van een geluid dat 
er eigenlijk niet is. Sommige mensen kunnen hier zo veel last van ervaren, dat zij hulp 
zoeken. Wie gingen hiervoor naar de huisarts in 2021? Hoe vaak gingen zij hier naartoe? En 
hoeveel werden er doorverwezen naar de tweedelijnszorg?

W E E K  V A N  O O R S U I Z E N

Wie gingen naar de huisartsenpraktijk voor tinnitus in 2021?

4,7 per 1000 personen hadden 
contact met de huisartsenpraktijk 
voor tinnitus.

33,4% van de patiënten werd op 
dezelfde dag doorverwezen naar 
tweedelijnszorg. 

Gemiddeld hadden zij 2,0 contacten 
per persoon voor deze aandoening.

Voornamelijk mannen (52%) en 
ouderen boven de 50 jaar 
bezochten hiervoor de 
huisartsenpraktijk.

Een meerderheid ging maar 1 keer 
naar de huisarts of POH-GGZ voor 
tinnitus. 

De meerderheid van de  
verwijzingen was naar KNO-
heelkunde.
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Hoeveel patiënten die voor tinnitus bij de huisarts kwamen, werden doorverwezen in 2021?

Hoe vaak gingen mensen naar de huisartsenpraktijk voor tinnitus in 2021?
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