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l e z e r s c o l um n

Beter Horen heeft als enige hoorspecialist in Nederland 
contracten met alle zorgverzekeraars voor alle categorieën. 
Dit betekent dat altijd minimaal 75% van de kosten van uw 
hoortoestel wordt vergoed. U betaalt zelf tussen de € 0 en  
€ 370 per hoortoestel afhankelijk van uw aanvullende  
verzekering. Houd hierbij wel rekening met eventueel  
nog openstaand eigen risico. Daarnaast kunt u bij ons  
gedurende de gehele levensduur van uw hoortoestel  
vertrouwen op gratis service en onderhoud.

Kunt u 
100%
genieten
als u 
80% hoort?

Bij veel mooie momenten in het leven speelt geluid 
een belangrijke rol. Het fluiten van vogels bij het 
ontwaken, de vrolijke stemmen van de kleinkinderen 
tijdens het pannenkoeken bakken of de prachtige 
klanken van een pianoconcert. Met geluid beleeft u 
alles intenser. Om optimaal van deze momenten te 
blijven genieten is het goed om regelmatig uw gehoor 
te laten controleren. Want uw gehoor kan langzaam, 
en zonder dat u het zelf merkt, achteruit gaan. 

Wilt u ook weten of u wel 100% van alle geluiden  
geniet? Kom dan langs voor een gratis hoortest 
bij een Beter Horen winkel bij u in de buurt. Onze 
deskundige audiciens meten binnen 20 minuten 
hoe goed u hoort en geven u graag een persoonlijk 
hooradvies. 

Maak een afspraak via www.beterhoren.nl  
of bel gratis 0800 – 0200 159.

www.beterhoren.nladvertentie

Hardlopen met onzichtbare 
tranen
Vandaag is het rotweer. Het regent 
de hele dag en het is koud. Mijn 
voorbereiding voor de Nijmeegse 
Zevenheuvelenloop vraagt evenwel een 
duurloop van tegen de vijftien kilome-
ter. Ik heb er weinig zin in vandaag. 
Na een uur gedraal achter de krant 
ga ik toch de deur uit. Loopoutfit aan 
en voor het eerst dit najaar komen de 
handschoenen en muts uit de kast. 
Als ik buiten ben, raast de wind door 
de bomen en slaat de regen me in het 
gezicht. Door het windgedruis heen 
klinkt vandaag een keiharde piep. Aan 
het eind van deze dag ben ik dood-
moe, dat geef ik je op een briefje. Leer 
mij mijn hoofd kennen.
Na drie kilometer hardlopen in regen, 
wind en kou stop ik. Ik ben mentaal 
een wrak. Boos ben ik. Op het weer, 
op de striemende regen, op de wereld, 
op de nietsontziende gemene geluiden 
in mijn hoofd. Vandaag is een dag om 
snel weer te vergeten, maar die dag 
moet eerst nog wel worden geleefd. 
Zoals ook mijn gemoed, wisselen de 
geluiden in mijn hoofd per dag. Altijd 
zijn ze hoog en snerpend. Gemene 
geluiden zijn het. Sommige dagen is 
het geluid in de verte, andere dagen 
is het vrijwel weg, maar altijd weer 
komen er dagen zoals vandaag. 
Meestal hoor ik sissende snerpende 
piepen of piepende scherpe sissen. 
Wat maakt het jou uit wat ik hoor? 
Ieder ander begrijpt toch niet wat het 
je doet als leven geluid is geworden. 
“Je moet vrienden worden met je 
ergste vijand”, zei de kno-arts die ik 
raadpleegde toen ik bijna tien jaar 
geleden wakker werd met geluid in 
mijn hoofd. Voor het gemak vertelde 
hij er niet bij hoe je dat moet doen. 
Een jarenlange worsteling volgde op 
zijn advies. Sommige dagen lukt het 
om het geluid te omarmen en niet te 
veroordelen. Maar dat lukt mij niet 
alle dagen. Sommige dagen blijven 
gewoonweg rotdagen. 
Zelfs het hardlopen levert vandaag 
geen opluchting. Ik worstel tegen 
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wind en regen. Stop na die 
eerste keer nog een keer of 
drie. Ik probeer me te con-
centreren op het gevoel in 
mijn spieren, concentreer me 
op de loopbeweging, hoofd 
op, armen mee, knieën hef-
fen, kort grondcontact. Het 
helpt niet. Allesoverheersend 
klinken de geluiden in mijn 
hoofd. Geen uitzicht, geen 
prestatie, geen voldoening die 
dat teniet doet. 
Hardlopen in de regen doe 
ik vandaag met onzichtbare 
tranen. 
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