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hans troost, muzikant met hoorproblemen én een missie

‘ De muziekindustrie houdt 
zich doof voor mijn verhaal’

10

door  bettina van de kar

Passie voor muziek is prachtig, maar kan ook tot gehoorschade leiden. 

Pianostemmer en muzikant Hans Troost weet dit uit ervaring en wil  anderen 

hiervoor behoeden. Hij geeft lezingen over tinnitus en hyperacusis en 

 organiseert projecten rondom het gehoor.

Hans	Troost	trad	25	jaar	op	als	muzikant	waarbij	hij	
allerlei	instrumenten	bespeelde,	van	viool,	bas	tot	
en	met		percussie.	Maar	de	veelvuldige	en	langdu-

rige	blootstelling	aan	harde	muziek	eiste	zijn	tol.	Hij	kreeg	

tinnitus	en	hyperacusis	(overgevoeligheid	voor	geluid)	en	
kan	sinds	die	tijd	niet	meer	voor	publiek	spelen.	‘Ik	mis	de	
gezellige	drukte	van	die	voorstellingen	en	heb	ook	mijn	werk-
zaamheden	als	pianostemmer	op	een	zeer	laag	pitje	moeten	

Hans Troost: ‘Zelf optreden zit er niet meer in. Dat blijft heel erg jammer.’
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zetten.	Juist	daarom	wil	ik	anderen	behoeden	voor	wat	de	
gevolgen	kunnen	zijn	van	blootstelling	aan	te	hard	geluid.’
			
Registreren
Omgaan	met	mijn	hooraandoeningen	lukt	met	vallen	en	
opstaan,	zo	is	de	ervaring	van	Troost.	‘In	het	begin	had	
ik	last	van	slaapproblemen,	hoog	oplopende	irritaties	en	
	constante	vermoeidheid.	Ik	heb	veel	gehad	aan	informatie	
die	ik	via	het	internet	vond	(zie	kadertekst).	
Bijvoorbeeld	dat	je	je	tinnitus	alleen	moet	registreren	maar	
niet	interpreteren.	Geen	negatief	oordeel	verbinden	aan	het	
lawaai	in	je	oren.	Niet	denken:	bah,	ik	vind	dit	vreselijk	en	
het	houdt	mij	uit	mijn	slaap.	Maar	er	wel	alert	op	blijven	
of	de	tinnitus	afneemt	of	erger	wordt	in	relatie	tot	wat	je	
doet	en	of	maatregelen	nodig	zijn,	zoals	het	nemen	van	
meer	rust.	Dat	werkt	bij	mij	heel	goed.	Daarnaast	pas	ik	een	
methode	toe	die	ik	‘ontfocussen’	noem:	de	tinnitus	naar	de	
achtergrond	brengen	en	niet	onder	een	vergrootglas	leggen.	
Afleiding	zoeken,	weer	leuke	dingen	doen.	Zo	probeer	ik	zo	
goed	mogelijk	met	mijn	tinnitus	en	hyperacusis	te	leven.	
Omdat	ik	niet	slechthorend	ben,	dacht	ik	er	niet	direct	aan	
op	de	website	van	de	NVVS	naar	informatie	te	zoeken.	Ik	
keek	vooral	rond	op	Engelstalige	sites.	Pas	later	ontdekte	ik	
via	internet	de	NVVS-brochure	‘Nooit	meer	stilte’	over	tinnitus	
en	het	NVVS-boekje	‘Hyperacusis’	van	Wijke	van	der	Kooi.’

Onderzoek
Omdat	Hans	zijn	kennis	en	ervaring	ook	wil	overdragen	
op	anderen,	geeft	hij	via	zijn	eigen	bedrijf	Troost	Muziek	
le	zingen	om	anderen	ervan	bewust	te	maken	dat	te	luide	
muziek	schadelijk	is	voor	de	oren.	Ook	schreef	hij	het	boek-
je	Nooit meer vioolspelen	over	zijn	eigen	ervaringen.
Daarnaast	organiseert	hij	allerlei	projecten	rondom	het	
gehoor.	Samen	met	een	audioloog	zette	hij	bijvoorbeeld	
een	onderzoek	op	om	de	geluidsbelasting	onder	piano-
stemmers	in	kaart	te	brengen.	Aan	het	onderzoek	deden	
honderdtwintig	pianostemmers	mee.	Aan	de	hand	van	
geluidsmetingen	en	vragenlijsten	die	de	onderzoeksgroep	
heeft	ingevuld,	is	gebleken	dat	deze	groep	dagelijks	bloot	
staat	aan	een	geluidsbelasting	die	ver	boven	de	arbonorm	
van	80	decibel	uitkomt.	Maar	liefst	de	helft	van	de	onder-
vraagden	blijkt	gehoorafwijkingen	te	hebben.	Dat	is	een	
hoog	percentage:	ongeveer	een	op	de	tien	Nederlanders	
kampt	met	problemen	aan	het	gehoor.	Met	zijn	eigen	

onderzoeksresultaten	en	die	van	anderen	probeert	Hans	
de	pianobranche	en	andere	mensen	in	de	muziekindustrie	
bewust	te	maken	van	de	problemen	die	hij	signaleert.		

Cd
Een	ander	Troost-project	is	de	samenstelling	van	een	cd	
met	een	combinatie	van	geluiden	uit	de	natuur	(zee	en	bos)	
en	synthetische	ruis.	‘Veel	mensen	met	tinnitus	vinden	het	
vooral	’s	nachts	lastig	om	hun	tinnitus	naar	de	achtergrond	
te	dringen	omdat	er	dan	weinig	geluiden	opklinken	en	het	
constante	geluid	in	je	hoofd	extra	opvalt.	Dat	is	bij	mij	ook	
zo.	De	geluiden	op	deze	cd	zijn	bewerkt	met	geavanceerde	
software,	waardoor	de	scherpe	kantjes	voor	mensen	met	
tinnitus	en	hyperacusis	eraf	zijn.	Dat	helpt	bij	het	inslapen.	
Maar	ik	kan	ook	een	cd	maken	met	ruisgeluiden	die	hele-
maal	zijn	afgestemd	op	iemands	persoonlijke	situatie.’	

ZEM-gehoorbeschermers
‘Alles	zo	intensief	mogelijk	beleven:	dat	past	in	het	huidige	
tijdsbeeld’,	zegt	Hans.	‘Het	gevolg	is	dat	geluid	tijdens	
	concerten,	in	uitgaansgelegenheden	en	via	iPods	steeds	
	harder	wordt	afgesteld.	Dit	verhoogt	de	kans	op	slecht-
horendheid,	oorsuizen	en	andere	hoorproblemen.	
Daarbij	hebben	bevlogen	muzikanten	de	neiging	steeds	
meer	tijd	te	steken	in	repeteren	en	optreden.	Veel	van	hen	
omarmen	het	idee	‘luid	is	goed’.	Het	is	lekker	om	hard	te	
spelen,	dat	geeft	vaak	zelfvertrouwen.	Maar	dit	kan	ook	een	
soort	verslaving	worden	die	problemen	met	het	gehoor	tot	
gevolg	heeft.	Opvallend	is	dat	bijna	alle	musici	die	ik	ken	en	
die	van	mijn	leeftijd	zijn,	met	dit	soort	moeilijkheden	kampen.’
Minder	vaak	muziek	maken	en	zachter	spelen	ofwel	‘	doseren’	
is	volgens	Hans	een	manier	om	hoorproblemen	in	de	

Zem-gehoorbeschermers

‘Tinnitus niet onder een 

vergrootglas leggen: 

dat helpt’
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muziek	wereld	te	verminderen.	‘De	
meeste	muzikanten	staan	echter	niet	
open	voor	deze	boodschap.	Wie	hele-
maal	in	zijn	of	haar	muziek	opgaat,	
heeft	er	weinig	trek	in	om	hieraan	
minder	tijd	en	energie	te	besteden.	
Maatregelen,	zoals	het	gebruik	van	
muziekinstrumenten	die	een	zachter	
geluid	voortbrengen,	minder	zware	
ver	sterkers	en	het	aanbrengen	van	
geluidsabsorberend	mate	riaal,		stuiten	
op	praktische	problemen	en	vragen	
een	behoorlijke	financiële		investe	ring.	
Dat	staat	haaks	op	de	druk	van	geld	
verdienen.	Veranderingen	teweeg-
brengen	kost	natuurlijk	tijd.	Ik	ver-
gelijk	het	met	de	bewustwording	rond	
de	gevaren	van	roken.	Eind	jaren	’40	
ontdekten	wetenschappers	al	dat	
roken	schadelijk	is	voor	de	gezond-
heid.	Door	zakelijke	en	financiële	
belangen	dringt	zo’n	boodschap	pas	
heel	laat	tot	mensen	door.	En	intussen	
neemt	de	schade	toe.	Zo	is	het	ook	
in	de	muziekindustrie.	Het	geluids-
niveau	op	poppodia	en	van	mp3-
	spelers	is	zorgwekkend.	Hetzelfde	
geldt	voor	diverse	situaties	op	muziek-
scholen	en	in	conservatoria.’
Een	andere	mogelijkheid	dan	doseren	
(zachter	aan	de	bron)	om	gehoor-

schade	te	voorkomen,	is	het	gebruik	
van	gehoorbeschermers.	Bij	het	stem-
men	van	piano’s	gebruikte	Hans	aan-
vankelijk	oordopjes.	Maar	die	dempen	
het	geluid	te	veel,	waardoor	het	stem-
men	van	een	instrument	lastig	is.	
Daarnaast	veroorzaakten	de	dopjes	
huidirritatie.	
Op	internet	ontdekte	hij	het	bestaan	
van	ZEM-hoorbeschermers.	‘Deze	
hebben	als	voordelen	dat	ze	geluiden	
niet	vervormen	of	helemaal	maskeren,	
dat	ze	een	zeer	licht	gewicht	hebben,	
goedkoper	zijn	dan	andere	bescher-
mers	en	geen	irritatie	in	de	oren	
met	zich	meebrengen’,	aldus	Hans.	
‘Inmiddels	importeer	ik	de	bescher-
mers	vanuit	Amerika.	Ik	ben	de	enige	
die	ze	in	Europa	te	koop	aanbiedt.’	

Phil Collins
Hans’	ambities	reiken	verder	dan	
de	cd-productie	voor	mensen	met	
	tinnitus.	Samen	met	zijn	zoon	volgt	
hij	een	filmopleiding	om	ooit	een	tv-
documentaire	over	dit	onderwerp	te	
produceren.	‘Het	zou	mooi	zijn	als	
bekende	kopstukken	uit	de	muziek	
in	zo’n	tv-uitzending	over	hun	hoor-
problemen	vertellen’,	meent	Hans.	
‘Buitenlandse	musici	als	Phil	Collins,	

Pete	Townsend	en	Herbie	Hancock	
vertellen	openlijk	dat	zij	last	hebben	
van	problemen	met	hun	gehoor.	In	
Nederland	lijkt	het	of	muzikanten	zich	
liever	stil	houden	over	dit	onderwerp,	
misschien	omdat	zij	vrezen	dat	hun	
carrière	anders	schade	oploopt.’
Muziekoptredens	zitten	er	voor	Hans	
niet	meer	in	en	dat	blijft	een	pijnlijk	
gemis:	‘Ik	heb	een	rusteloze	drang	om	
mij	te	uiten.	Dat	kon	ik	vroeger	kwijt	
tijdens	mijn	voorstellingen.	Nu	doe	ik	
dat	op	een	andere	manier.	Ik	heb	ook	
belangstelling	voor	de	technische	kant	
van	muziek	maken	en	werk	daarom	
met	veel	plezier	een	paar	uur	per	week	
in	de	werkplaats	van	een	vioolbouwer.	
En	ik	blijf	mij	onverminderd	inzetten	
voor	het	geven	van	voorlichting	en	
informatie	over	de	gevaren	van	over-
consumptie	van	geluid.	Ik	weet	uit	
eigen	ervaring	welke	ellende	gehoor-
beschadigingen	kunnen	opleveren	en	
zou	het	mezelf	kwalijk	nemen	als	ik	
anderen	die	informatie	onthoud.’

Meer weten over het bestellen van gehoor-
beschermers, de cd of over alle projecten 
van Hans Troost? Kijk op www.zemzone.eu.

Algemene	informatie	over	tinnitus	
en	hyperacusis	vindt	u	op		www.tin-
nitus.org	en	www.nvvs.nl/tinnitus.	
Verder	houdt	de	landelijke	NVVS-
commissie	Tinnitus	en	Hyperacusis	
zich	bezig	met	belangenbehartiging,	
organiseert	lezingen	en	brengt	lot-
genoten	met	elkaar	in	contact,	onder	
andere	via	het	tinnitus-forum,	www.
nvvs.nl/forum/tinnitus.	U	kunt	via	
dit	forum	ervaringen	en	informatie	
uitwisselen	met	anderen	en	elkaar	
een	hart	onder	de	riem	steken.	De	
Commissie	Tinnitus	en	Hyperacusis	 Tinnitus-cd met ruim 150 tinnitusgeluiden

bestaat	uit	ervaringsdeskundigen	en	
specialisten.	Wilt	u	contact	of	heeft	
u	vragen?	Mail:	tinnitus@nvvs.nl.	
Voorlichtingsmateriaal	over	tinnitus	
en	hyperacusis	en	de	NVVS-tinnitus-cd	
met	meer	dan	150	tinnitusgeluiden	en	
een	informatieboekje	kunt	u	bestellen	
via	de	winkel	van	de	NVVS.
Zie	pagina	35	in	deze	Horen.
Ten	slotte	kunt	u	tijdens	kantoortijden	
terecht	bij	het	Tinnitus-loket,	(0800)	
TINNITUS,	met	vragen	over	bijvoor-
beeld	hulpverleners,	crisisopvang	en	
lotgenotencontact:	(0800)	84	66	48	87.		

Tinnitus en hyperacusis


