
Het begin:  

In 2004 werd ik dus plotsdoof en had veel vreemde geluiden in mijn “hoofd”.  

Waarvan ik niet wist waar het vandaan kwam. In eerste instantie dacht ik dat het te maken had met 

mijn plotsdoofheid. Die van het ene op andere dag gebeurde. En hoopte dat het vanzelf weg zou 

gaan. In het begin zei ik er nog niets van, tot ik aan mijn man vroeg of hij “dat bepaalde geluid” ook 

hoorde. Hij wist niet welk geluid ik hoorde. Toen wist ik het dat ik het alleen hoorde. 

 

Ten tijde van mijn bezoeken aan de KNO-arts vertelde ik hierover dat ik rare geluiden hoorde. 

Volgens deze persoon was dat normaal en had die het ook wel eens en ging wel weg. ! 

In deze zin werd mij ook even mede gedeeld dat ik maar ermee moest leren leven met mijn doof zijn 

en geluiden. Maar daar was ik niet mee eens. En vroeg om een second opinie. Dat is ook gebeurd. 

 

Zoek tocht naar een oplossing:  

In de tussen tijd werd ik gek en dol van de geluiden ( waar ik niemand over vertelde want ik dacht ze 

verklaren mij voor gek als ik vertel wat ik allemaal hoor! en was behoorlijk depressief mede ook door 

dat ik plotsdoof was geworden dus en Tinnitus erbij.) want ik was er bang voor, en het werd ook 

steeds erger. En er kwamen andere geluiden bij, ik hoorde zelfs stemmen en een soort muziek. Zo 

klonk het als of er op de achtergrond een radio aanstond. Maar dat kon natuurlijk niet, ik was 

inmiddels wel achter dat het in mijn hoofd zat en dat ik niet kon horen. 

Want ik hoorde echt niets meer. 

 

Herkenning en erkenning:  

Na lang zoeken op internet, kwam ik een soortgelijk verhaal tegen. En het kon mijn verhaal wel zijn. 

Die persoon had het over Tinnitus!! Zo ben ik er dus achter gekomen. Helaas is er hiervoor geen 

medicijn of ander hulpmiddel en blijft het voor altijd.  

 

Inmiddels was ik zelf wel het een en ander achter gekomen dat het niet meer weg ging en dat ik de 

“Tinnitus” op een bepaalde manier rustiger kon krijgen. Want ik ben van nature een druk persoon en 

zeer actief met allerlei dingen en dan ook nog het huishouding thuis.  

 

Tinnitus werd mijn “Tina”:  

Als ik alles deed werd mijn Tinnitus noem ik nu “Tina” alleen maar erger.  

 

Van drukker naar rustiger:  

Hoe drukker ik mij maakte hoe erger het werd. En hoe meer adrenaline ik kreeg hoe erger het werd. 

Of hoe meer geluid ik waar kon nemen ( inmiddels met CI) hoe erger het “Tina” werd. Al met al werd 

ik er ook heel erg moe van geestelijk en lichamelijk. En de angst zat er hoog in.  

 

Moedeloos:  

Tot dat ik op een gegeven moment zo moe was en bijna niet meer van kon slapen van de herrie. 

En ook niet meer wist wat ik moest doen. 1 ding wist ik wel, ik zou: “Tina” de baas worden. 

Maar wel op mijn eigen manier en tempo. Ik wilde het zelf doen en niet via doktoren, therapieën of 

bijeenkomsten.  

 

Forum, lotgenoten en bijeenkomsten: 

Zoals ik net schrijf er zijn ook Tinnitus forums, lotgenoten, bijeenkomsten en Tinnitus-therapieën. 

Daar ben ik nooit naar toe geweest en ik heb daar ook nooit behoefte aan gehad. 

Wel heb ik mij lid gemaakt op het Tinnitus forum en mij voorgesteld, maar ik ben daar nooit actief op 

geweest. Juist omdat ik het zelf wilde doen. 

 

Want ik weet van mij zelf dat ik mij juist van alle ellende aan zou trekken en daar wordt ik alleen 

maar depressiever van. Ik wilde mijn angst niet groter laten maken of worden. Want ik las al verhalen 



waarvan ik dacht oeeeh, dat is niet best. Behoorlijk negatief en dat wilde ik juist niet. Natuurlijk kan 

het altijd erger of minder zijn. Maar los daarvan ik wilde het voor mij zelf niet erger maken dan het al 

was.  

 

Maar mensen die daar juist wel behoefte aan hebben die kunnen dat wel doen. Als ze zich daar beter 

en prettig bij voelen.  

 

Beslissing:  

Dus nam ik een grote stap terug. En behoorlijke grote stap, want op volle toeren “draaien” kon en 

ging niet. Ik was/werd moe, voelde me net een vrouw van 80, en werd gek van de Herrie.  

 

Dus Ik ging het rustiger aan doen, en toen ontdekte ik dat mijn herrie ook rustiger werd. Ik merkte dit 

ook aan mij zelf dat ik hier rust in kreeg waardoor ik weer kon slapen. 

Toen ontdekte ik ook dat als ik een goede nachtrust had gehad mijn “Tina” zo rustig was, dat ik bijna 

niet durfde op te staan. ☺ want ik dacht als ik weer op ga staan wordt het weer erger. 

 

Maar ja, met 2 kinderen en huis kon dat natuurlijk niet. Toen dacht ik: Ik laat “Tina” niet mijn leven 

beheersen maar ik kan wel mij zelf beheersen door om te kunnen gaan met “Tina”. 

 

Niet alles doen en keuze maken: 

Dus i.p.v. alles op 1 dag te willen doen: Wassen, strijken, schoonmaken, boodschappen doen, 

stofzuigen ect. Ik verspreide dit nu allemaal over de hele week, dat is zoeken. Hoeveel kan je wel 

doen en hoeveel niet. En wat ook heel belangrijk is. Eis de rust voor je zelf op. Neem de tijd.  

 

Makkelijk gezegd dan gedaan. Maar voor iemand zoals ik was dat heel erg moeilijk. Want ik kan niet 

stil zitten. Want zodra ik stil zat, zag ik wel wat ik kon doen. En op dat moment had ik geen last van 

mijn “Tina”. Maar ik kwam er gauw achter dat ik DAARNA juist meer last van mijn Tina kreeg.  

Dus ik werd er juist door gestraft. Toen heb ik eigenlijk mijn hele leven aangepast.  

Met die doel dat ik er mij lekker bij voelde. Dus ik leerde mij zelf kennen hoe ver ik kon gaan en hoe 

lang ik met iets door kon gaan. 

 

Hoe en wat: 

Ik kwam dus gauw achter dat als ik in een drukke en/of lawaaiige omgeving was dat mijn Tina heel 

erg werd en dat ik er veel na last van had. Maar ik kwam ook achter hoe sneller ik mij rustig hield of 

werd ook de Tina weer op het “huidige niveau geluid” terug kwam. 

 

Ontspanning en rust: 

En ik heb ook naar ontspanning gezocht. In dit geval werk ik graag op mijn PC dat geeft mij 

voldoening. En mijn vrijwilligerswerk waarbij ik mijn eigen tijd in kan delen en geen druk op mij staat 

dat iets moet en/of af moet zijn. Hierdoor hou ik alles in de hand. Meer suggesties * Zie ook Afleiding 

zoeken waar je zelf prettig en fijn bij voelt. 

 

 

Maak het duidelijk en kenbaar: 

Daarnaast heb ik ook mijn naaste heel duidelijk gemaakt wat ik wel en niet kan doen. 

Bijvoorbeeld. Een verjaardag met veel mensen is voor mij een ramp. Op het moment zelf heb ik er 

geen last- de Tina omdat het geluid dan wordt overheerst van het lawaai - van bij een feestje, maar 

als ik weg ga dan krijg ik het dubbel terug en ben dan 1 of 2 dagen uit de roulatie.  

 

Dus wat ik doe, ik zeg: Ik kom maar blijf niet lang of ik kom wanneer er niet zo veel mensen zijn. Het 

is misschien niet zo leuk maar als je erbij verteld waarom begrijpen ze het wel. 

 



Ik vertel of zeg dan: Ik blijf niet zo lang. En dat is niet omdat ik het niet gezellig vind, maar omdat ik 

anders te veel last krijg van mijn “Tina”. En dat snappen ze. Inmiddels weet bijna iedereen het en 

zeggen ze zelf al.  

Als je zo of zo laat komt zijn er niet zo veel of kom jij dan met je gezin dan i.p.v. nu. Vaak vinden ze 

dat nog leuker ook omdat ze dan meer tijd hebben om met je te praten. ☺. Althans bij mij. 

  

Of mensen die nu zelf Tinnitus hebben zeggen nu te begrijpen hoe ik mij voel. 

 

Onzichtbaar maak het duidelijk:  

Geef een voorbeeld aan mensen die zich niet kunnen voorstellen wat Tinnitus met jou doet. 

Het is ook een ONZICHTBARE handicap!! 

 

In mijn omgeving snapt nog lang niet iedereen wat het is en doet. Het is ook moeilijk te begrijpen 

voor mensen die hier geen last van hebben. Als ik vertel dat ik bepaalde dingen doe wat in hun ogen 

druk is en ik juist zegt dat het mij ontspant. Snappen ze dat niet of als ik vertel dat ik niet kan komen 

omdat ik al 1 á 2 vergaderingen achter de rug heb en nu veel last heb van mijn “Tina”. Hé??? Dat 

snappen ze niet.  

 

Mijn voorbeeld is dan wat ik zeg of doe: Ik vraag aan de betreffende persoon of ze zich kunnen 

voorstellen om de hele dag een luide boor te horen of harde muziek terwijl je probeert te werken of 

een gesprek te voeren.. Aha, dan gaat er een lichtje branden. Ja, dat is vervelend. En wat ik zelf ook 

wel eens doe. Is een stofzuiger aanzetten en naast hun zetten terwijl ze tv. Kijken…. Nou, dan heb je 

ook snel reactie. Doe uit de stofzuiger!. NEE, Zeg ik dan, ik kan mijn Tina ook niet uitzetten!!! Dat is 

het grote verschil en dan snappen ze het wel.  

 

Hoewel er niet altijd er aan gedacht of nagedacht wordt. Vergeten ze het ook wel eens.  

Maar ja, dat is met veel dingen zo.  

 

Accepteren en keuze maken: 

In sommige situaties ga ik wel naar een feestje of geef zelf een feestje omdat ik ook vind dat ik niet 

alles op zij hoeft te zetten vanwege mijn “Tina”. Bijvoorbeeld: Mijn kinderen die jarig zijn. Dan kan ik 

niet hun verjaardag vieren omdat ik last krijg. DAN heb ik er voor over. Met die wetenschap dat ik na 

1 á 2 dagen toch weer rust heb in mijn hoofd. Je begrijpt wel wat ik bedoel. Je moet keuzes maken 

van wat vind jij belangrijk. Want daar gaat het om het gaat om jou als persoon hoe jij er mee om 

gaat.  

 

Wel of niet aandacht aan geven: 

Daarnaast is het van belang om er niet teveel bij stil te staan. Hoor ik hem wel of niet? 

Juist daardoor verergert het ook, want je windje dan op…en dan gaat de adrenaline weer om hoog!. 

Ik weet dat het niet makkelijk is, maar op den duur merkte ik dat als ik er maar geen aandacht aan 

gaf dat het ook rustiger werd.  

 

 

*Afleiding zoeken waar je zelf prettig en fijn bij voelt: 

Afleiding is hier juist goed. Dingen doen waarbij je fijn voelt. 

Muziek luisteren doe ik ook graag, en dan zet ik zo dat het aangenaam is. Of een goed/leuk boek 

lezen. Of lekker rustig wandelen, fietsen of een leuke film kijken. 

 

Ontspanning heeft een positieve invloed en stress is negatief!  

 

 

 



Emoties en niet makkelijk:  

In het begin ging dat allemaal niet makkelijk hoor, dan was ik ook zo moe en huilde ik van ellende. 

Of werd ik boos en gaf alles de schuld. Of aan iemand of had ik maar dit gedaan of had ik maar…. Het 

heeft geen zin. 

Maar het luchtte wel op opdat moment. ☺. En dat mag, laat dat ook toe. Als dat oplucht.  

 

Een terugval: 

Soms gaat het even mis en vaak is dat op een moment dat ik niet lekker in mijn vel zit en vooral moe 

ben. Of andere zorgen heb. Dan krijg ik ook meer last van mijn concentratie.  

 

Weer positief denken:  

Ook daar heb ik nu mee leren om gaan. Ik leg het naast mij neer. ( ook zelf geleerd) En ik denk aan 

het positieve vooruit zicht dat het na 1 of enkele dagen erna weer beter gaat en de “Tina” weer “mijn 

vertrouwde” geluid weer geeft.  

 

Dat klinkt gek hé. Maar ik ga het dan missen en besef ik dat het geluid toch minder erg/hard is dan 

op dat moment. Ik krijg soms ook wel eens zomaar een ander geluidje bij maar gelukkig is dat vaak 

van tijdelijke aard.  

 

Niet iedereen is het zelfde:  

Het is en blijft per persoon verschillend hoe je er mee omgaat en bovendien hoe luid en erg je geluid 

is. 

 

Misschien wist je/jullie dit allemaal al maar misschien ook niet. 

 

Ik hoop dat je er wat aan hebt. 

 

Groetjes, José 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


