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“Ik houd rekening met mijn  
ziekte, maar ontzeg mezelf niets”
Eva-Katrien Schröder (36) heeft de ziekte van Ménière. In 2011 spraken we Eva-Katrien voor 

het eerst. Voor het nieuwe, nog uit te komen boek ‘Tien ervaringen rijker, het dagelijkse leven 

met een gehooraandoening’ (zie kader) volgden we haar opnieuw. Thuis zitten wachten op 

een aanval doet Eva-Katrien niet. “Waar ik ook ben, wat ik ook doe: er is altijd een oplossing.” 

tekst: Weija Steffens | fotografie: Dick Sijtsma en Meral Soydas

Eva-Katrien: “De eerste grillige aanval kan ik me nog 
goed herinneren. Ik hoorde gebrom in mijn oor, werd 
misselijk en werd overvallen door zware duizeligheid. 

Ik kon niet meer op mijn benen staan. Ik wist niet wat me 
overkwam. Ik vond het heel eng. Alles om me heen bewoog 
en draaide, alsof ik op een schip zat in een onstuimige storm. 
Alsof de aarde naar links kantelde en mijn hoofd naar rechts.” 

Opluchting 
Dat was zes jaar geleden. Sommige aanvallen blijven dagen-
lang aanhouden, andere zijn van korte duur. “De aanvallen 
waren zo wisselvallig en grillig dat ik besloot te stoppen 
met werken. Ik durfde dingen niet meer te doen, ik was veel 

te bang dat ik een aanval kreeg. Dat maakte me onzeker. 
Ook omdat ik niet wist wat ik had. En de huisarts ook niet.” 
Uiteindelijk stelde de kno-arts de ziekte van Ménière vast. 
Een opluchting voor Eva-Katrien. “In die tijd werkte ik in 
een audiologisch centrum waar ik slechthorende kinderen 
begeleidde met taal- en spraakproblemen. Hierdoor had ik 
veel informatie over Ménière voorhanden. Met deze ziekte 
kan ik leren leven, besefte ik. Dat gaf rust.” 

In de draaimolen
Mensen met de ziekte van Ménière hebben een combinatie 
van drie klachten: aanvallen van draaiduizeligheid (ten minste 
tweemaal langer dan twintig minuten), gehoorverlies en tin-
nitus (oorsuizen). Inmiddels herkent Eva-Katrien de signalen 
en weet ze dat er een aanval aankomt. Als moeder van drie 
kinderen is dat wel zo prettig. “De tinnitus waarschuwt me. 
Een paar jaar geleden probeerde ik – zeker als ik alleen met de 
kinderen op pad was – zo snel mogelijk thuis te komen. Of ik 
screende de omgeving, zodat ik wist waar ik kon liggen of zit-
ten. Ik wilde me koste wat het kost niet laten beperken door 
de Ménière. Nog steeds niet, maar ik pak de dingen nu wel 
anders aan. Voorheen deed ik ook dingen die een aanval kon-
den veroorzaken. Om mijn zoontjes te plezieren, hing ik dan 
op mijn kop aan een klimrek of ging ik mee in de draaimolen. 
Als jonge moeder wil je leuke dingen met je kinderen doen, 
samen lol hebben. Uit schuldgevoel naar mijn kinderen toe 
ging ik over mijn grenzen heen. Nu weet ik dat mijn jongens 
er ook niets aan hebben als ik drie dagen platlig, omdat ik vijf 
minuten in de draaimolen ben geweest.”

Oplossingen zoeken 
Een aanval kan twee uur duren, maar ook twee of meer 
dagen. Eva-Katrien heeft gemiddeld zo’n drie aanvallen 
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Project Ervaringskennis: bijzonder boek 
Het verhaal van Eva-Katrien is één van de tien ervarings-
verhalen uit het nieuwe boek van Ervaringrijk, dat bin-
nenkort verschijnt. Rode draad in alle verhalen is hoe het 
deze mensen lukt om ondanks hun vervelende aandoe-
ning, toch een gewoon, prettig en leuk leven te leiden. 
Naast de persoonlijke verhalen staat het boek vol met 
tips, extra informatie en prachtige foto’s. 
Met dit boek wil Stichting Hoormij het grotere publiek 
duidelijk maken hoe het is om een gehooraandoening te 
hebben en hier in het dagelijkse leven mee om te gaan. 
We hopen dat dit leidt tot meer bekendheid, begrip en 
ondersteuning uit de omgeving. Voor mensen die zelf 
een gehoorbeperking hebben, bieden de prachtige en 
krachtige verhalen zeker inspiratie, perspectief en hand-
vatten voor het omgaan met hun eigen hoorprobleem. 
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per maand, meestal enkele korte en soms heftige lange. Te 
veel prikkels zijn vaak de boosdoener, weet ze inmiddels uit 
ervaring. Drukke verjaardagsfeestjes, uitgelaten kinderen in 
de speeltuin, sporttoernooien in een gymzaal, spitsuur in de 
supermarkt. Taferelen die Eva-Katrien liever uit de weg gaat. 
“Het is niet dat ik ze volkomen vermijd, ik zoek naar oplos-
singen. En soms is de oplossing dat ik de keuze maak om 
ergens niet naar toe te gaan. Dat helpt mij mijn leven met 
Ménière draaglijk te maken. En dus probeer ik zo creatief 
mogelijk met situaties om te gaan. Zo ga ik vaak ’s ochtends 
vroeg met Abel (3) naar de speeltuin, dan is het nog lekker 
rustig. Natuurlijk ben ik verdrietig als ik niet bij een sport-
toernooi van Julian (7) of Thijmen (9) kan zijn. Ik wil niets 
liever dan ze aanmoedigen en met eigen ogen zien dat ze 
een beker winnen. Maar ik weet ook dat de kans op een aan-
val toeneemt, omdat ik al die prikkels door drukte en lawaai 
niet kan verwerken. Dat risico wil ik niet nemen. Gelukkig 
begrijpen mijn oudste jongens heel goed wat er met mij aan 
de hand is. Ze weten dat ik moet liggen als ik me niet goed 
voel, dat te veel prikkels een aanval kunnen uitlokken. Dat 
neemt niet weg dat ze teleurgesteld zijn als een gepland 

dagje uit niet doorgaat, omdat ik een aanval krijg. Dat blijft 
me raken.”

Kop in het zand
Veel tijd om dagelijks bij haar ziekte stil te staan, heeft Eva-
Katrien niet. Met drie kinderen met de nodige hobby’s, een 
drukke parttime baan en een man met een eigen bedrijf 
heeft ze een hectisch leven en genoeg aan haar hoofd. “De 
ziekte zal nooit mijn leven overheersen, dat laat ik niet toe. 
Maar het heeft ook geen zin om mijn kop in het zand te ste-
ken. Daar heeft niemand wat aan. Dus houd ik rekening met 
de ziekte. Ik zorg dat ik voldoende slaap, gezond leef en zo 
veel mogelijk prikkels ontwijk. Zo blijf ik fit en ben ik min-
der vatbaar voor Ménière-aanvallen. Ik ontzeg mezelf niets. 
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“Ik probeer zo creatief mogelijk met situaties om te gaan. Zo ga ik vaak ’s ochtends vroeg met Abel (3) naar de speeltuin, dan is het nog lekker rustig.” 

“Weet je wat het is, het is maar 

Ménière. Ik kan er oud mee worden.”
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Ik ga niet thuis zitten wachten op een aanval. Dat heeft geen 
zin. Het kan twee jaar duren voordat ik een volgende aanval 
krijg, maar ik kan ook over vijf minuten geveld worden. Het 
komt ooit toch wel. Dan kan ik het beter in de tussentijd 
leuk hebben.” 

Plan B
Dat heeft ze wel moeten leren, bekent ze. “Aanvankelijk 
was ik meer gericht op preventie, op zoek naar veiligheid. 
Ik heb ervaren dat dit niet altijd haalbaar is. Er is niet altijd 
een bankje om rustig op te zitten of te liggen. Ik merkte dat 

ik mezelf een beetje gek maakte daardoor. Ik kon helemaal 
niet meer genieten van een uitje met de kinderen. Nu weet 
ik dat er altijd een oplossing is, een plan B, een back-up. Dat 
is een continu leerproces. Je moet tijdens deze ziekte dingen 
ondervinden. Ontdekken wat voor jou werkt. Mindfulness 
helpt mij bijvoorbeeld goed. De ademhalingsoefeningen 
en meditaties zijn een uitkomst in penibele situaties. Als 
ik toch naar een prikkelrijke omgeving ga, zoals een bin-
nenspeeltuin, en ik krijg onverwachts een aanval, dan val ik 
hierop terug. Door een ademhalingsoefening blijf ik kalm 
en lukt het me prikkels uit te schakelen.”

Duikcursus
Op dit moment gaat het goed met Eva-Katrien. De aanvallen 
komen minder frequent, duren korter en zijn minder zwaar. 
Het is haar gelukt de ziekte een plekje te geven in haar leven. 
Ook al overvalt de Ménière haar nog steeds. “Ik baal nog 
steeds van de ziekte en van de aanvallen, en dat mag ook, 
maar ik wil in de tussentijd niet in dat gevoel blijven hangen. 
Ik loop nog steeds tegen dingen aan waarvan ik achteraf denk 
‘dat had ik beter niet kunnen doen’. Zoals onlangs nog een 
duikcursus die al jarenlang op mijn verlanglijstje stond. Dat 
was geen succes, maar ik heb het in ieder geval geprobeerd.”
“Weet je wat het is, het is maar Ménière. Ik kan er op zich 
prima mee leven. En er oud mee worden. Er zijn mensen 
die er veel slechter aan toe zijn dan ik. Dat relativeert. Ik 
realiseer me telkens weer wat een leuk leven ik heb, hoe rijk 
ik ben met mijn drie geweldige knulletjes. Ik weet door de 
Ménière hoe sterk ik ben, hoeveel ik samen met mijn gezin 
aan kan en hoeveel liefdevolle mensen ik om mij heen heb. 
Dat is goud waard.”

Prijsvraag: win een gratis exemplaar! 
Ook geïnspireerd door dit verhaal van Eva-Katrien? 
Doe dan mee aan de prijsvraag en maak kans op één van 
de vijf gratis exemplaren van Tien ervaringen rijker dat eind 
juni verschijnt. 

Wat moet u doen? 
1. Kies op www.ervaringrijk.nl het ervaringsverhaal of de 

tip die u het meest aanspreekt.
2. Beschrijf in max. 250 woorden waarom u deze tip of dit 

ervaringsverhaal heeft gekozen.
3. Vermeld bij uw inzending het driecijferig nummer van 

het verhaal.
4. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden! 
 
Stuur uw reactie voor 1 juli naar Lara Laurens, project-
medewerker ervaringskennis, via l.laurens@nvvs.nl. 

 
De vijf meest originele 
reacties belonen we met 
een gratis exemplaar 
van het boek (winkel-
waarde ¤ 14,95). Dus 
reageer snel en wie weet 
heeft u dit inspirerende 
boek straks gratis in 
huis! Behoort u niet tot 
de gelukkigen? Het boek is binnenkort ook te bestellen via 
de webwinkel van www.nvvs.nl met een flinke korting voor 
onze leden en donateurs.

Wilt u nog veel meer ervaringsverhalen en tips lezen?  
Ga dan snel naar www.ervaringrijk.nl/nvvs. U kunt hier  
ook uw eigen ervaring delen. 

“Ik baal nog steeds van de ziekte en van de aanvallen, en dat mag ook, 

maar ik wil in de tussentijd niet in dat gevoel blijven hangen.”

Tien ervaringen rijker
  het dagelijkse leven met een gehooraandoening Weija Steffens | Lara Laurens

onder redactie van Stichting Hoormij/NVVS


