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Wandelen met Hella
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W alwijk

‘Mijn tinnitus
heeft me toch
mooie dingen
opgeleverd’
Toen Peter Krauweel herstelde van een burn-out, kreeg
hij last van tinnitus, oftewel oorsuizen. Hij dacht dat hij
gek werd. “Zelfs als er een vrachtwagen passeerde,
hoorde ik de piep erbovenuit.”
Tekst Hella van der Wijst | foto’s Wim Lanser
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Peter Krauweel (65)
is getrouwd met
Dikkie. Samen hebben
ze twee zoons en vier
kleinkinderen.
Hella van der Wijst
(56) is presentator
en schrijfster van de
boeken Troost – als je
iemand mist en De
kracht van samen. Ze
houdt van wandelen
en een goed gesprek.
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iet ver van waar zijn kinderen en kleinkinderen wonen, wandelen Peter en
ik samen door een herfstlandschap bij
de Brabantse stad Waalwijk. Het is een minder
bekende, maar zeker niet minder mooie hoek
van Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen.
Voordat Peter twaalf jaar geleden thuis kwam te
zitten, vond hij een rondje wandelen nog zinloos.
“Alles in mijn leven moest een doel hebben. Wat
had het voor zin om op hetzelfde punt terug te
komen waar je was gestart?” Later ontdekte hij
hoe belangrijk de sociale contacten zijn die je
onderweg opdoet en hoeveel rust wandelen geeft.
Hoewel die rust niet direct voelbaar is; vanaf mijn
eerste vraag antwoordt Peter in oplossingen. Over
de hobbels in zijn leven zegt hij dat hij er prima
mee heeft leren leven. Dat past bij zijn karakter,
maar het illustreert ook zijn voornemen om vooral
geen slachtoffer te willen zijn. Zo was zijn stotteren
als kind nooit een probleem voor hem, vertelt
hij. Totdat de juf hem uit de klas haalde voor een
test bij de logopediste. “Toen ik de leestest
▶
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Herfst in het bos.

De bladeren voelen als een zacht tapijt.

niet haalde, besefte ik dat ik ‘anders’
was.” Peter was toen 8 jaar. Hij zegt
er ‘vast wel’ mee gepest te zijn, maar
veel last had hij er niet van. Hij had
zijn sport, gevoel voor humor en
hobby’s. Pas in de puberteit groeide
zijn onzekerheid en verlegenheid.
Toch stopte hij bewust met de stottertherapie die hij in groepsverband
kreeg. “Ik voelde me daar helemaal
niet thuis. Zij trokken zich terug uit
de werkelijkheid, terwijl ik er juist
de confrontatie mee wilde aangaan.”
Docenten op de MTS vroeg hij om
hem vooral niet over te slaan als ze
vragen stelden. Peter koos zijn eigen
pad.
Door op korfbal en dansles te gaan,
kwam het met de meisjes ook helemaal goed. Hij leerde er zijn huidige
vrouw Dikkie kennen, met wie hij al
ruim veertig jaar gelukkig is. “Achteraf denk ik dat als men mij toen
niet in een hokje had geplaatst, ik er
vanzelf overheen was gegroeid.”
We genieten van de prachtige
lanen en bomen in vele soorten
op landgoed Plantloon, van recht tot
kronkelig, van beuk tot zomereik.
Alles op deze wandelroute ademt
herfst. Overal waar we komen, ruiken
we de paddenstoelen. De geelrode
bladeren onder onze voeten voelen
als een zacht tapijt.
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De paddenstoelen kun je overal ruiken.

Na de elektronica-opleiding op de
MTS volgde Peter als jonge vader
naast zijn baan de opleiding hbocomputertechniek in de avonduren.
Jarenlang werkte hij hard, maar met
plezier, in de beveiligingstechniek.
Maar na dertig jaar sloop er ongemerkt onrust in zijn leven. “Ik hoefde
niet 24 uur bereikbaar te zijn, maar
als leidinggevende ervoer ik dat wel
zo. Dat ging ten koste van mijn rust.”
Hij ging steeds slechter slapen en
haalde elke keer net het weekend,
waarin hij weer kon bijkomen. Op
een gegeven moment dacht hij dat
het na een vakantie wel weer beter
met hem zou gaan. Maar terug aan
het werk stortte hij al na een week

‘De beslissing
om mijn baan
op te zeggen
gaf direct rust’
in. “Iedereen had die burn-out zien
aankomen, behalve ikzelf.” Zijn overgevoeligheid voor geluid was volgens
zijn vrouw ook al een tijd een signaal
dat het niet goed ging. “Als mijn
zoon met koptelefoon naar muziek
luisterde, kwam dat geluid al keihard
bij mij binnen.” Peter knapte snel op

van zijn oververmoeidheid, maar zijn
gevoeligheid voor geluid had plaatsgemaakt voor een voortdurende
pieptoon. Zelfs als er een vrachtwagen passeerde, kwam de piep er
nog bovenuit. Peter had weleens van
oorsuizen gehoord en ging ermee
naar de kno-arts. “Die zei niets voor
me te kunnen doen, omdat het geluid
niet waarneembaar was. Ik moest
het maar gaan negeren. De arbo-arts
zei hetzelfde.” Twaalf jaar terug was
er een stuk minder bekend over oorsuizen en werd het beoordeeld als
‘SOLK’: somatisch onverklaarbare
lichamelijke klachten. Het zorgde bij
Peter voor veel onzekerheid, omdat
hij niet wist waar de piep vandaan
kwam – die ook nog steeds luider
werd. “Het is bijna niet voor te stellen wat het met je doet als je constant
herrie hoort die er voor anderen niet
is. De gedachte dat het nóg erger kon
worden was gekmakend.”
Uit een MRI-scan bleek dat er
medisch niets aan de hand was.
“Fijn, maar hoe nu verder, dacht ik.”
Uiteindelijk stelde de kno-arts de
diagnose tinnitus. Het bleek geen
reactie op geluid te zijn, maar een
reactie vanuit de hersenen. Dat is bij
95% van de mensen met tinnitus het
geval. Die reactie noemen ze ook wel
fantoomgeluid. “Het is er niet, maar
je hoort het wel.”
▶
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Waalwijk
restaurant
De Galgenwiel

Hella en Peter genieten van de prachtige lanen en bomen.

Bij Peter zit het tinnitusgeluid op
een zeer hoge frequentie, waardoor
gewoon spraakgeluid geen probleem
is. Het is een krekelachtig geluid dat
als pijn voelt. “Mijn vrouw weet dit
en stelt me gerust door te zeggen dat
de krekels weer actief zijn.” Dat wij
nu door een bladerenpracht banjeren,
doet Peter dus niets, omdat het geluid
buiten zijn prikkelfrequentie valt.
Meer dan 10 procent van de Nederlanders heeft last van oorsuizen.
“Vaak is stress zowel een oorzaak als
een gevolg van tinnitus, zodat het
elkaar in stand houdt. Zo had ik al
jaren een energielek, maar ik ging
nog harder werken om de aandacht
van tinnitus af te leiden.”
Als we terug zijn van ons afwisselende wandelrondje legt Peter
uit hoe hij heeft leren genieten van
wandelen: stap voor stap, precies
zoals hij ook de baas is geworden
over zijn pieptoon, legt hij uit. “Het
is een leerproces waarbij ik de focus
niet legde op het ervanaf komen,
want dat zou een oneindig traject
worden.” Toen de piep minder
dominant werd, kreeg Peter langzaam de rust en het vertrouwen
dat het misschien goed zou komen.
Informatie van de stichting Hoormij
hielp hem goed op weg.
Vastbesloten om niet nog een keer

uit de bocht te vliegen, besloot
Peter enige jaren geleden zijn
hectische baan op te zeggen en
iets anders te gaan doen. “Alleen
al de beslissing gaf direct rust en
maakte me creatief.” Als vrijwilliger
via de stichting Hoormij ging hij
voorlichting geven. Als dertiger had
hij al eens overwogen om les te gaan
geven. “Toen dacht ik dat me dat niet
zou lukken vanwege mijn stotteren.
Maar iedereen verzekerde mij dat
mijn vertelkunst meer dan genoeg
was.” Toen hij werd gevraagd om les
te gaan geven in zijn oude vak, beveiligingstechniek, bleek dit hem op het
lijf te zijn geschreven. “Hoe rond wil
je het hebben”, lacht hij.
Met alle positieve veranderingen in
zijn leven is ook de tinnitus naar de
achtergrond verdwenen. Peter zit
beter in zijn vel en hoofd dan ooit.
“Eigenlijk heb ik het weer net zo
druk als vroeger, alleen voelt het heel
anders.” Tinnitus is nog altijd niet te
genezen, maar artsen geven tegenwoordig aandacht en geruststelling.
Lotgenoten ervaren dat als het best
mogelijke medicijn. “Achteraf kan
ik zeggen dat tinnitus mij ook mooie
dingen heeft opgeleverd waar ik
anders nooit aan toe was gekomen.
Het heeft mij gedwongen anders en
minder stressvol te gaan leven en dat
was hard nodig.” ▪
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Wandelroute
Historisch
Plantloon
4,5 km

Wandelroute vol
afwisseling
Landgoed Plantloon ligt in de schaduw van de drukbezochte Loonse en
Drunense Duinen en heeft zijn eigen
charme. Het is er rustiger en op deze
wandelroute vind je bijna alles: bos,
duin en weiland. In de weilanden kun
je verschillende vogelsoorten
spotten, waaronder in de nazomer en
winter het puttertje met zijn opvallend rode kopje. Ook de bosuil en de
steenuil wonen hier. Midden in het
gebied ligt een oude turfvaart. Op
www.natuurmonumenten.nl/routes
vind je de wandeltocht: zoek op
‘Plantloon’ en kies de bovenste route.
Startpunt & horeca: café-restaurant
De Galgenwiel, burgemeester
Smeelelaan 124 in Waalwijk. Meer
info: www.degalgenwiel.nl
Vervoer: bus 300 vanaf NS-station
Den Bosch, halte Leeuwenbekstraat
(12 minuten wandelen naar startpunt)
Lengte: 4,5 kilometer
Geschikt voor rolstoel: nee.
Een leuke fietsroute rond de Loonse en
Drunense Duinen: www.plusonline.nl/
drunenduinen
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