
Met tinnitus de nacht in… 
 
Naar aanleiding van de Nachtzoen-uitzending,  vertelt Willem Schoonen aan de NVVS  
over zijn ervaringen met tinnitus.  
 
“Wat begon als een zacht suizen, is een harde, hoge pieptoon in mijn hoofd geworden. Het 
lijkt op een tandartsboor. Ik kan hem niet wegdraaien, ik kan hem niet beïnvloeden, ik kan er 
geen patroon in ontdekken. Hij is er, altijd. 
 
Een fysieke oorzaak is er niet. Ik heb alles geprobeerd: audiogram, hersenscan, 
nekmassage, accupunctuur. Niets te vinden, niets hielp. Maar eigenlijk maakt het ook niet uit 
of er een fysieke oorzaak is of niet. Pijn of fantoompijn, het is pijn, of eerder een ongemak, 
want er zijn ergere pijnen dan dit. 
 
Met ruismaskeerders liet hij zich niet wegdrukken. Het enige dat verlicht is muziek, goede 
klassieke muziek. Ik hoor mijn pieptoon er altijd doorheen, maar het leidt een beetje af. Er 
zijn mensen die ook in bed muziek aan houden, en daarmee inslapen. Doe ik niet. Ik slaap in 
zonder, maar word wel regelmatig wakker 's nachts. Dat zijn de momenten dat je de grens 
voelt naderen, het punt waarop je geen vrede meer kunt hebben met dit ongemak, deze 

kwelgeest, en je ertegen wil vechten. Je moet weg zien te 
blijven van die grens. Ik vind dat 's nachts het moeilijkst. 
 
Het moet mogelijk zijn vrede te hebben met dat geluid. Er 
zijn ergere dingen. Ik ben alleen bang dat ik, om die vrede 
te vinden, me meer en meer ga afsluiten, niet gestoord wil 
worden, geprikkeld reageer als me iets wordt gevraagd, 
of juist heel traag. Ik moet een balans zien te vinden, 
zonder asociaal te worden. 
 
Dat moet ook anderen zijn gelukt. Ik kom nog maar net 
kijken. Drie jaar geleden wist ik niet wat tinnitus was. Ik 
moet nog veel leren. En het fenomeen fantoompijn 
intrigeert me. Je hoort iets wat er niet is, zegt de dokter 
dan. Dat is flauwekul. Het is er wel. Ik hoor het toch!” 
  

 


