
 

  

  GEZOCHT 
Personen met hinderlijke oorsuizen voor deelname aan studie 

 
Wie kan meedoen? 

Wij zijn op zoek naar personen van 18 jaar of ouder die tinnitus (oorsuizen) waarnemen en daar last 

van hebben, en tevens geïnteresseerd zijn mee te doen in een studie naar nieuwe behandelingen 

voor tinnitus. 
 

Wat vragen wij? 
Wij vragen u 1 of 2 van 4 veelbelovende tinnitusbehandelingen te ondergaan. De behandelingen 

zullen face-to-face plaatsvinden, alsook met het gebruik van apps en hoortoestellen (als u daarvoor in 

aanmerking komt). Welke behandeling(en) u zal volgen, wordt bepaald na uw eerste bezoek en de 

uitslagen op een aantal vragenlijsten en testen. U kan vrijblijvend ook een bloedstaal afstaan. 

 
Hoe lang duurt mijn deelname? 

De behandeling zal ongeveer 12 weken duren. Daarnaast zullen we ook vragen op een aantal 

momenten vragenlijsten in te vullen, tot op 6 maanden na de behandeling. 

 
Krijg ik een vergoeding? 

De behandeling is gratis, inclusief het gebruik van apps en toestellen. De studie is onderdeel van een 

groot Europees project, waardoor alle kosten, voor alle zorgactiviteiten in het kader van de studie 

worden betaald. 

 
Hoe lang kan ik me aanmelden? 

We starten met het toelaten van deelnemers in november 2021. Het einde van toelating tot de 

studie zal rond augustus 2022 zijn. Het hele project zal medio 2023 worden afgerond. 

 
Waar vindt de studie plaats? 

De studiebezoeken zullen plaatsvinden op de dienst NKO-GH van het universitair ziekenhuis van 

Leuven. De app kan u thuis gebruiken, en de vragenlijsten kan u thuis invullen. 

 
Wie voert de studie uit? 

De studie is onderdeel van het UNITI-project (Unification of Treatments and Interventions for Tinnitus 

Patients). Vooraanstaande tinnitusonderzoekers en clinici uit heel Europa zijn betrokken. 

 

Het Departement Gezondheidspsychologie van KU Leuven is de hoofdpartner in België, in 

samenwerking met de dienst Neus-, Keel- en Oorziekten-Gelaats- en Halschirurgie (NKO-GH) van 

het Universitair Ziekenhuis van Leuven (UZ Leuven). 

 
Heeft u interesse? Heeft u vragen? 

Neem dan snel contact op met ons! U kunt bellen of mailen naar Stefaan Nollet (016 34 33 74, 

stefaan.nollet@uzleuven.be). 

Voor meer gedetailleerde informatie over het UNITI-project kunt u deze website bezoeken: 

https://uniti.tinnitusresearch.net. 


