
Hyperacusis en eenzaamheid.  

Een nog onbekende aandoening leidt tot diepe eenzaamheid: hyperacusis, een te grote gevoeligheid 

voor geluid.  

Een korte geschiedenis 

Vanaf 1988, na een zware burn-out, is mijn gehoor langzaam maar zeker steeds gevoeliger 

geworden. Er waren steeds minder plekken waar ik comfortabel kon zijn. Cafés, restaurants, 

wachtkamers, winkels en supermarkten, parkeergarages, noem maar op. Ook groepen en cursussen 

werden steeds lastiger voor me.  

Twintig jaar later, in 2009, raakte mijn toch al gevoelige gehoor overbelast en mijn leven kwam met 

een klap tot stilstand. De pijn die bijna alle geluiden deden, of ze nu hard of zacht waren, was alsof er 

met iets scherps in een open wond geprikt werd. Ik kon nergens meer naar toe, omdat ik – zelfs met 

gehoorbescherming – de straatgeluiden van auto’s en brommers, de stemmen van de mensen om 

me heen, de muziek die op steeds meer plekken niet meer op de achtergrond speelt, maar op de 

voorgrond, niet meer kon verdragen.  

De aandoening 

Na lang zoeken vond ik uiteindelijk de naam die bij mijn gevoeligheid paste: hyperacusis. Het is een 

serieuze gehooraandoening, waarbij je te gevoelig bent voor geluid en snel overbelast raakt. De 

oorzaken zijn divers. Van vallen op het hoofd tot de ziekte van Lyme, van te vaak teveel lawaai tot 

psychologisch trauma. Het kan in de oren, tussen de oren of in de zenuwen of hersenen zitten.   

Er zijn drie duidelijke symptomen: geluiden komen harder binnen dan bij iemand met een normaal 

gehoor, je kunt geluiden niet of met veel moeite uitfilteren en je gehoor raakt snel overbelast. Dat 

laatste, geloof me, wil je echt niet meemaken.  

De medische wetenschap heeft hier geen remedie voor. De behandelmethoden richten zich 

voornamelijk op het ermee leren omgaan en gehoorbescherming.  

Van alleen zijn naar eenzaamheid 

Alleen zijn was voor mij nooit zo erg, ik kon altijd nog onder de mensen zijn. Met hyperacusis viel dat 

laatste weg. Een deel van mijn vriendinnen wist niet om te gaan met de grenzen die de aandoening 

mij afdwong. Een ander deel van mijn vriendinnen was op leeftijd en overleed, of kreeg lichamelijke 

aandoeningen die hen aan huis bonden. En dan was daar ook nog mijn korte lont, doordat alles me 

teveel was. Kortom, er bleef weinig van mijn sociale cirkel over. Nieuwe mensen ontmoeten ging niet 

meer, simpelweg omdat ik nergens kon zijn en niet iedereen met mijn gehoor rekening kon of wilde 

houden.  

Het blijkt voor veel mensen erg moeilijk om zich voor te stellen wat de impact van deze aandoening 

is en zien mijn gehoorgrenzen als manipulatie, mijn zin door willen drijven, mijn probleem 

afwentelen op anderen, enz. Kortom: voor je het weet ben je eenzaam en onbegrepen.  

Hyperacusis, eenzaamheid en covid 

De lockdowns door de covid pandemie en vooral de social distancing betekent dat mensen elkaar 

niet meer aan kunnen raken en kussen. En dat terwijl intermenselijk contact en aanraking een eerste 

levensbehoefte is. Het moge duidelijk zijn: voor mensen met ernstige hyperacusis, die toch al zo 

beperkt zijn in hun contacten en vaak alleen leven, is social distancing desastreus.  

Nog wat ditjes en datjes 

Voor meer informatie: www.stichtinghoormij.nl/hyperacusis. Deze stichting schat voorzichtig dat 

ongeveer 3% van de bevolking aan deze aandoening lijdt. Dat is evenveel als er inwoners zijn in de 

stad Utrecht. Het RIVM stelt bovendien dat 12% van de bevolking veel last heeft van geluid, 4x zoveel 

http://www.stichtinghoormij.nl/hyperacusis
https://www.rivm.nl/rivm/kennis-en-kunde/expertisevelden/geluid-en-hinderbeleving


als er Utrechtenaren zijn! Bovendien stelde zij in 2019 dat in 2030 de over mate aan geluid het 

grootste gezondheidsrisico zal zijn.  

Blinden en slechtzienden en rolstoelgebruikers/sters bij elkaar opgeteld, beslaan ongeveer 3,3% van 

de bevolking. Voor deze groepen zijn veel voorzieningen getroffen. Voor mensen met hyperacusis 

geen. Zelfs de gehoorbescherming wordt niet vergoed door de ziektekostenverzekering.  

https://oogfonds.nl/visuele-beperking/feiten-en-cijfers/
https://www.gezondlevencheck.nl/hoe-rolstoelvriendelijk-is-nederland/

