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OORBEL H&M STUDIO

RAFAËLA VRÖSCH (30) 
heeft sinds afgelopen 
zomer last van oorsuizen, 
nadat een vriendin in 
haar oor schreeuwde in 
een club. 

 “Ik had wel vaker een piep 
in mijn oor na het stappen, 
maar deze klonk anders. 
Harder en hoger. De 
volgende ochtend werd 
ik er zelfs wakker van. In 
paniek belde ik mijn beste 
vriendin: ik weet niet wát 
er aan de hand is, maar dit 
is foute boel. Volgens de 
dokter had ik een lawaaidip 
opgelopen. De trilhaartjes in 
mijn oren zijn door het harde 
schreeuwen kapotgegaan, 
en dat herstelt nooit meer. 
Ik was in shock. Hoe kan 
dat zo snel gaan? De arts 
zei dat één net iets te harde 
vuurwerkknal tijdens oud en 
nieuw al permanente schade 
kan toebrengen.
Sindsdien ben ik niet meer 
op stap geweest. Ook 
met op maat gemaakte 
oordoppen durf ik het niet 
aan. Ooit hoop ik weer naar 
een club te gaan zonder 
angst, maar op dat punt 
ben ik nu nog niet. Ik moet 
er niet aan denken dat het 
erger wordt, of ook aan de 
andere kant begint. Mijn 
oren zijn vanaf nu heilig. 
Zelfs tijdens het stofzuigen 
heb ik oordoppen in.”

‘Ik word  
gek als dit niet  

weggaat’

ANIQUE PEPER (29) werd 
tijdens haar burn-out 
doof aan één oor. Later 
kwam daar tinnitus bij. 

 “Zelfs als het om me heen 
doodstil is, klonk het alsof 
ik midden in een jungle 
stond. Ik hoorde gedruppel, 
verschillende pieptonen en 
gekraak. Het begon een paar 
weken nadat ik doof werd 
aan mijn linkeroor. Ik was 
bezig met mijn haar, hoorde 
‘plop!’ en ineens zat mijn oor 
dicht. Ik herinner me dat ik 
nog tegen mijn moeder zei: 
‘Als dit niet weggaat, word 
ik helemaal gek.’ Dat is nu 
anderhalf jaar geleden. 
Inmiddels weet ik dat het 
suizen niet in mijn oor zit, 
maar in mijn brein. Hoe 
heftig de klachten zijn, hangt 
samen met hoe ik in mijn vel 
zit. Heb ik goed geslapen? 
Ben ik gestrest? Er bestaat 
helaas geen wonderpil tegen 
tinnitus, maar je kan er wel 
iets aan doen door aan je 
mindset te werken. Nu voel 
ik me een ander persoon. 
Ik ben weer aan het werk 
en doe leuke dingen met 
vrienden. Het gepiep en 
gekraak is minder geworden. 
Al blijft het irritant als we na 
een lawaaierige verjaardag 
thuiskomen en mijn vriend 
meteen ligt te tukken, terwijl 
ik naar het plafond lig te 
staren.”
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BO WEVERS (24) heeft in 
beide oren gehoorverlies 
en tinnitus. Met name  
’s nachts heeft ze er  
last van. 

 “In de media lees je veel 
heftige verhalen over 
tinnitus, terwijl ik ervaar dat 
je er goed mee kan leven. 
Aan al die negativiteit heeft 
niemand wat: dat maakt het 
oorsuizen alleen maar erger. 
Juist daarom wil ik mijn 
verhaal vertellen.
Het begon bij mij na een 
heftige tijd waarin mijn 
moeder plotseling ernstig 
ziek werd. Mogelijk had 
ik toen al gehoorschade, 
want als ik muziek luisterde 
via mijn oortjes ging de 
volume  knop vol open en 
in clubs droeg ik nooit 
gehoor  beschermers. Maar 
stress rondom mijn moeders 
ziekte heeft de tinnitus 
waarschijnlijk getriggerd. 
Een oplossing had de 
specialist in het ziekenhuis 
niet. Wel vertelde ze me 
over de Tinnitus Academie. 
Daar hebben specialisten 
me in drie dagen geleerd 
hoe ik met oorsuizen om 
kan gaan. Ben ik moe of 
onrustig, dan heb ik er meer 
last van. Daarom doe ik veel 
aan mindfulness. Ik ben 
inmiddels overdag klachten
vrij. Stappen doe ik nog 
steeds, en mijn oordoppen 
gaan altijd mee. Maar als de 
muziek echt te hard staat, 
zeg ik ook weleens: laten we 
maar gaan.”

OORBELLEN
RECLAIMED VINTAGE

‘Ik kan er goed 
mee leven’

CARLEEN DE JONG (29) 
hoort continu een hoge 
piep. De oorzaak? Een 
ontsteking in haar oren 
in combinatie met harde 
muziek bij feestjes en 
concerten.

 “Misschien had ik er ooit 
tijdens een biologieles 
weleens over gehoord, maar 
dat die dreunende bas mijn 
oren kapot kon maken: 
daar stond ik als tiener niet 
bij stil. Had ik maar beter 
geweten. Nu heb ik al elf jaar 
tinnitus. Ook ben ik gevoelig 
voor omgevingsgeluiden. Als 
ik in een drukke kroeg met 
iemand sta te praten, blijf 
ik vragen: wat zeg je? Kan 
je dat herhalen? Als ik het 
na drie keer nog steeds niet 
hoor, knik ik maar gewoon. 
Irritant, maar ik heb het 
geaccepteerd. Niemands 
lichaam is perfect, en mijn 
oren zijn nu eenmaal mijn 
achilleshiel. Mijn oordoppen 
gaan overal mee naartoe. 
Ook als ik overdag wegga. 
Niet alleen op festivals en 
concerten staat de muziek 
hard. Pas deed ik mee aan 
een hardloopwedstrijd. 
Langs de kant van de weg 
stonden dj’s en bands. 
Uit de speakers beukte 
zulke harde muziek dat 
het gewoon pijn deed aan 
mijn oren. Ik snap dat het 
opzwepend werkt, maar is 
dat nou echt nodig? Ik kan 
er nu nog wel mee leven, 
maar wat als het verergert? 
Daar wil ik niet aan denken.”
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LOTTE BRINK (21) heeft 
sinds vier jaar tinnitus 
en hyperacusis; ze 
is overgevoelig voor 
normale geluiden.

 “Ik zat op de fiets toen ik 
een schelle tuut in mijn 
oor hoorde. Eerst dacht 
ik: het gaat wel over. Tot 
ik er twee weken later 
nog steeds niet van kon 
slapen. Op internet las ik 
horrorverhalen over mensen 
die helemaal doordraaiden 
of er depressief van werden. 
Ik schrok me kapot toen de 
arts zei: ‘Je hebt tinnitus en 
je kan er niets aan doen.’ Sta 
je dan als zeventienjarige. 
Ik heb er veel om gehuild. 
Maar ik probeerde ook te 
relativeren: het kan erger, 
ik leer er wel mee leven. En 
dat is ook gebeurd. Ik kan 
niet in slaap vallen zonder 
achtergrondgeluid, dus zet 
ik een sitcom aan. Meestal 
Friends of Modern Family: 
die hebben geen harde 
uitschieters qua volume. 
Geluiden die voor anderen 
normaal zijn, klinken voor 
mij als een mokerslag. Van 
dichtslaande keukenkastjes 
schrik ik fysiek en als er op 
straat een sirene voorbij
komt, druk ik meteen 
mijn oren dicht. En dan te 
bedenken dat ik vroeger met 
uitgaan het liefst zo dicht 
mogelijk bij de speaker ging 
staan. Nu waarschuw ik 
mijn vriendinnen: dráág die 
oordoppen nou.”
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LISA KAPTEIJN (19) liep 
gehoorschade op tijdens 
haar examenfeest. De 
piep die ze hoort, wordt 
steeds erger. 

 “Probeer er niet op te 
focussen, zeg ik vaak tegen 
mezelf. Dat werkt voor 
geen meter, want dan doe 
ik het juist. Het maakt me 
verdrietig en gefrustreerd. 
Soms is de piep even weg, 
maar zodra ik dat bedenk, 
hoor ik ’m weer.
Hou ik mezelf nou voor 
de gek? Dat is wat ik 
dacht toen het maar bleef 
piepen in mijn oor na mijn 
examenfeest. Op insta had 
ik weleens posts voorbij zien 
komen over tinnitus, maar ik 
was zestien: niemand droeg 
oordoppen. De piep is in de 
afgelopen drie jaar alleen 
maar erger geworden. Het 
is nooit meer stil. Eentonig, 
hard geluid – zoals van een 
stofzuiger of blender – kan ik 
niet meer verdragen. Soms 
is zelfs autorijden op de 
snelweg arelaxed. 
Ik ben nog een paar keer 
uitgegaan, maar de lol is er 
vanaf. Ik ben alleen maar 
bezig met die oren: sta ik te 
dicht op een speaker? Hoe 
hard staat de muziek hier? 
Als ik vervolgens in bed lig 
en de pieptoon weer erger 
is, denk ik: was dat het 
waard?”
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‘Het geluid van 
een stofzuiger is 

killing’
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