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levensmissie door gehoorbeperking  

“Mijn leven is 
van A tot Z veranderd”
In zijn pubertijd bezocht Thomas van de Berg (23) regelmatig houseparty’s, discotheken en 

kroegen. Zonder gehoorbescherming. Met permanente gehoorschade en tinnitus in combi-

natie met hyperacusis tot gevolg. “Een paar jaar geleden zat ik het liefst met mijn hoofd in 

de beats, nu bivakkeer ik vooral in lege ruimten.” 

tekst Weija Steffens | beeld Hanske Kroon

“Het onbegrip, daar heb ik nog wel het meeste 
moeite mee. Het is zo lastig uit te leggen wat 
het met je doet als je continu een suis in je oor 

hebt. Of hoe het voelt als je overgevoelig bent voor ‘normale’ 
geluiden.” Aan het woord is Thomas van de Berg. Vijf jaar 
geleden werd door de kno-arts vastgesteld dat hij tinnitus in 
combinatie met hyperacusis heeft én permanente gehoorbe-
schadiging. “Het duurde echter nog een aantal jaar voordat 
écht tot me doordrong wat dit betekende. Ik kan mezelf nu 
wel voor mijn kop slaan dat ik niet beter naar mijn gevoel heb 
geluisterd. Zo ver had het niet hoeven komen.”

Onwetendheid
“Op mijn achtste viel ik uit een boom. Sindsdien heb ik een 
lichte piep in mijn oor. Ik besprak het niet met mijn moeder 
en ging er niet mee naar de dokter. Ik dacht dat het normaal 
was. Als puber ontdekte ik het uitgaansleven. Het was voor 
mij een uitlaatklep. Met vrienden de kroeg in, dansen in 
de discotheek en houseparty’s afgaan. De piep in mijn oor 
werd steeds harder. Het ging van kwaad tot erger. Zwakte 

de piep de dag na het stappen in het begin af, na verloop 
van tijd bleef het suisen keihard aanhouden. Met mijn 
vrienden sprak ik er niet over. Iedereen wist dat je na het 
stappen een piep in je oor had, dat hoorde erbij. Ik wist niet 
dat het duidde op gehoorschade.”

Treiteren
“Het oorsuizen zorgde voor steeds meer problemen. Ik 
woonde als zestienjarige jongen al op mezelf, de rekenin-
gen moesten worden betaald. Ik werkte bij een bouwmarkt, 
maar dat was geen doen. Mensen met een accent of die 
binnensmonds praatten, verstond ik niet. Mijn collega’s 
begonnen me te treiteren. Gingen expres fluisteren tegen 
me, omdat ik het dan niet kon verstaan. Het was verschrik-
kelijk. Ik zegde mijn baan op. Ook mijn vriendin, met wie 
ik destijds samenwoonde, fluisterde wel eens iets in mijn 
oor. Ik kon het gewoon niet verstaan. Dat deed me zo veel 
pijn. Er moest iets veranderen. Ik besloot naar de dokter te 
gaan. Achttien jaar was ik toen.”

Binnenvaart
“De kno-arts constateerde al snel dat ik tinnitus-hypera-
cusis heb met permanente gehoorschade. Links hoor ik 
maar 34 dB en rechts 40 dB. Ik zit tegen de grens aan van 
het dragen van een gehoorapparaat. Natuurlijk schrok ik 
van die uitslag, maar op de een of andere manier drong het 
niet tot me door. Waarschijnlijk doordat niet goed is uit-

“Iedereen wist dat je na het stappen 

een piep in je oor had, 

dat hoorde erbij.”



gelegd wat deze aandoening precies 
inhoudt. Ik ging dus gewoon door 
met mijn oude leventje. Heel stom. 
Elke week ging ik naar houseparty’s 
met mijn vrienden. Ook ging ik wer-
ken aan boord van een binnenvaart-
schip. Allemaal niet bevorderlijk voor 
mijn gehoor. Die machines en pom-

pen op de boot, de harde beats van de 
muziek. Het ging steeds slechter met 
me. Eind 2010 barstte de bom.”

Second opinion
“Ik was op, ik kon niet meer. Mijn 
relatie ging uit, ik ging weer bij mijn 
moeder wonen. Samen zijn we op 

internet gaan zoeken naar tinnitus en 
hyperacusis. Het drong eindelijk tot 
mij door. En tot mijn moeder. We heb-
ben een week lang gehuild samen. Bij 
het UMC Groningen heb ik een second 
opinion aangevraagd. Mijn hele 
lichaam werd nagekeken. Ik heb een 
zeer uitgebreide geluidstest ondergaan 
en ik heb een vragenlijst ingevuld om 
te achterhalen wat de tinnitus en de 
hyperacusis met mij doen.” 

Alledaagse dingen
“Ik baal, ja. Ik kan er nu niets meer 
aan veranderen, ik moet ermee leren 
leven. Dat is de harde waarheid. Ik 
heb mijn leven moeten aanpassen. 
Mijn vrienden zie ik niet meer. Ik heb 
met ze gebroken. Het onbegrip bleef, 
ik kon daar niet meer tegen. Ik voelde 
me ongelukkig, ongeaccepteerd. Een 
zware beslissing, maar het levert mij 
rust op. Iedere dag moet ik incasse-
ren, mijn dromen bijstellen. Ik wilde 
de detailhandel ingaan, ik ben goed in 
wiskunde, houd van cijfers. Door de 
vele prikkels is dat onmogelijk. Ook 
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CV Thomas van de Berg
Leeftijd: 23 jaar 
Woonplaats: Sint Nicolaasga 
Huwelijkse staat: single, woont bij 
zijn moeder 
Beroep: redacteur en beheerder 
website www.tinnitus-hyperacusis.nl 
Hobby’s: gamen 
Levensmotto: blijf positief!

“Het drong eindelijk tot mij door. En tot mijn moeder. We hebben een week lang samen gehuild”
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“Deze aandoening heeft mij een missie gegeven. 

Ik wil jongeren duidelijk maken wat gehoorschade 

aanricht en hoe je het kunt beperken”

Tips van Thomas:

• Eet gezond, dat voorkomt dat 
het suizen in je oor harder wordt

• Zoek lotgenoten van je eigen 
leeftijd, bijvoorbeeld via de fora 
van de NVVS of via lotgenoten-
dagen

• Blijf altijd positief, luister naar 
jezelf en stel je grenzen. Pak je 
rust

• Doe altijd oordopjes in als je 
gaat stappen.

heb ik moeite met alledaagse dingen, 
zoals sporten of boodschappen doen. 
De wieltjes van een winkelwagentje op 
de vloer klinkt in mijn oren als schu-
rende nagels over een schoolbord. Het 
liefst ben ik alleen, in geluidloze ruim-
ten. Toch blijf ik positief. Ik moet wel. 
Anders ga ik eraan onderdoor en dat 
wil ik absoluut niet. Ik ben nog jong, 
ik wil genieten van het leven. Gelukkig 
zie ik nog zo veel mogelijkheden.”

Steun uit België
“Door een reïntegratieproject van 
de gemeente  ga ik binnenkort 
aan de slag als redacteur voor een 
bedrijfsmaandblad. Ik zit helemaal 
in mijn uppie op kantoor. Heerlijk! Ik 
werk daar drie dagdelen en ga het hele 
proces runnen. Van artikelen schrij-
ven, vormgeven tot aanleveren bij de 
drukkerij. Daar kijk ik enorm naar uit. 
En ik ga een thuisstudie webdesign 
doen. Daar wil ik in verder. Onlangs 

heb ik een website gebouwd over 
tinnitus-hyperacusis. Om in contact 
te komen met jongeren met dezelfde 
aandoening. Dat is lastig, blijkbaar 
rust op gehoorschade nog steeds een 
taboe. Terwijl jaarlijks 20.000 jonge-
ren gehoorschade oplopen door het 
stappen. Ik heb nu contact met een 
meisje uit België. We zoeken steun bij 
elkaar, spreken elkaar regelmatig over 
de telefoon. Deze zomer ga ik haar 
opzoeken.”
“Deze aandoening heeft mij een mis-
sie gegeven. Ik wil jongeren duidelijk 
maken wat gehoorschade aanricht en 
hoe je het kunt beperken. Ik zou graag 
lezingen geven op scholen. Over ‘oor-
vriendelijk’ uitgaan. Jongeren staan 
er niet bij stil dat je in een kroeg al 
gehoorschade kan oplopen. Oordopjes 
zijn niet hip, maar ze voorkomen een 
hoop ellende. Door mijn verhaal te 
vertellen, hoop ik dat ik ogen kan ope-
nen en veel leed kan beperken.”

Hanske Kroon specia-
liseert zich als begin-
nend fotograaf in het 
fotograferen van doven, 
slechthorenden en plots-
doven. Zelf draagt ze een 
Cochleair Implantaat. 
Voor meer informatie over 
Hanske kun je een kijkje 
nemen op haar website 
www.coronaphoto.nl.


