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“Ik houd rekening met mijn ziekte, 
maar ik ontzeg mezelf niets”

“De eerste grillige aanval kan ik me nog goed herinneren. Ik 

hoorde gebrom in mijn oor, werd misselijk en werd overvallen 

door zware duizeligheid. Ik kon niet meer op mijn benen staan. 

Ik wist niet wat me overkwam. Ik vond het heel eng. Alles om me 

heen bewoog en draaide, alsof ik op een schip zat in een onstui-

mige storm. Alsof de aarde naar links kantelde en mijn hoofd 

naar rechts.” 

Opluchting 
Zes jaar geleden wordt Eva-Katrien Schröder verrast door de 

eerste duizeligheidsaanvallen. Sommige blijven dagenlang 

aanhouden, andere zijn van korte duur. “Tijdens zo’n aanval hoor 

ik slechter, de tinnitus neemt toe en ik word ontzettend misselijk 

en draaierig. De aanvallen waren zo wisselvallig en grillig dat ik 

besloot te stoppen met werken. Ik durfde dingen niet meer te 

doen, ik was veel te bang dat ik een aanval kreeg. Dat maakte me 

onzeker. Ook omdat ik niet wist wat ik had. En de huisarts ook 

niet.” Uiteindelijk stelt de KNO-arts de ziekte van Ménière vast. 

Een opluchting voor Eva-Katrien. “In die tijd werkte ik in een au-

diologisch centrum waar ik slechthorende kinderen begeleidde 

met taal- en spraakproblemen. Hierdoor had ik veel informatie 

over Ménière voorhanden. Met deze ziekte kan ik leren leven, 

besefte ik. Dat gaf rust.” 

In de draaimolen
Inmiddels herkent Eva-Katrien de signalen en weet ze dat er 

een aanval aankomt. Als moeder van drie kinderen is dat wel 

zo prettig. “De tinnitus waarschuwt me. Een paar jaar geleden 

probeerde ik – zeker als ik alleen met de kinderen op pad was – zo 

snel mogelijk thuis te komen. Of ik screende de omgeving, zodat 

ik wist waar ik kon liggen of zitten. Ik wilde me koste wat kost niet 

laten beperken door de Ménière. Nog steeds niet, maar ik pak de 

dingen nu wel anders aan. Voorheen deed ik ook dingen die een 

aanval konden veroorzaken. Om mijn zoontjes te plezieren, hing 

ik dan op mijn kop aan een klimrek of ging ik mee in de draaimo-

len. Als jonge moeder wil je leuke dingen met je kinderen doen, 

samen lol hebben. Uit schuldgevoel naar mijn kinderen toe ging 

ik over mijn grenzen heen. Nu weet ik dat mijn jongens er ook 

niets aan hebben als ik drie dagen platlig, omdat ik vijf minuten 

in de draaimolen ben geweest.”

Oplossingen zoeken 
Een aanval kan twee uur duren, maar ook twee of meer dagen. 

Eva-Katrien heeft gemiddeld zo’n drie aanvallen per maand, 

meestal enkele korte en soms heftige lange. Te veel prikkels zijn 

vaak de boosdoener, weet ze inmiddels uit ervaring. Drukke ver-

jaardagsfeestjes, uitgelaten kinderen in de speeltuin, sporttoer-

Eva-Katrien Schröder (36) heeft de ziekte van Ménière. Maar thuis zitten 

wachten op een aanval doet ze niet. “Waar ik ook ben, wat ik ook doe: er is 

altijd een oplossing.”
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Mensen met de ziekte van Ménière hebben een 

combinatie van drie klachten, veroorzaakt door proble-

men in het binnenoor: aanvallen van draaiduizeligheid 

(ten minste tweemaal langer dan twintig minuten), gehoorverlies 

en tinnitus (oorsuizen). 

 

Meer lezen over de ziekte van Ménière?  

Kijk op www.nvvs/nl/ménière 

Vanaf eind 2015 www.stichtinghoormij.nl/ménière
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Tips van Eva-Katrien
• Lees over de ziekte van Ménière en zorg dat je goed  

geïnformeerd bent.

• Wees in je directe omgeving open en eerlijk over je ziekte.

• Zorg voor een goed netwerk en vraag hulp en steun als 

het nodig is.

• Trek je niets aan van negatieve reacties op je ziekte.  

Er zijn altijd mensen die het niet begrijpen.

op te zitten of te liggen. Ik merkte dat ik mezelf een beetje gek 

maakte daardoor. Ik kon helemaal niet meer genieten van een 

uitje met de kinderen. Nu weet ik dat er altijd een oplossing is, 

een plan B, een back-up. Dat is een continu leerproces. Je moet 

tijdens deze ziekte dingen ondervinden. Ontdekken wat voor 

jou werkt. Mindfulness helpt mij bijvoorbeeld goed. De adem-

halingsoefeningen en meditaties zijn een uitkomst in penibele 

situaties. Als ik toch naar een prikkelrijke omgeving ga, zoals een 

binnenspeeltuin, en ik krijg onverwachts een aanval, dan val ik 

hierop terug. Door een ademhalingsoefening blijf ik kalm en lukt 

het me prikkels uit te schakelen.”

Op dit moment gaat het goed met Eva-Katrien. De aanvallen 

komen minder frequent, duren korter en zijn minder zwaar. Het 

is haar gelukt de ziekte een plekje te geven in haar leven. Ook 

al overvalt de Ménière haar nog steeds. “Ik baal nog steeds van 

de ziekte en van de aanvallen, en dat mag ook, maar ik wil in de 

tussentijd niet in dat gevoel blijven hangen. Ik loop nog steeds 

tegen dingen aan waarvan ik achteraf denk ‘dat had ik beter niet 

kunnen doen’. Zoals onlangs nog een duikcursus die al jarenlang 

op mijn verlanglijstje stond. Dat was geen succes, maar ik heb 

het in ieder geval geprobeerd.”

“Weet je wat het is, het is maar Ménière. Ik kan er op zich prima 

mee leven. En er oud mee worden. Er zijn mensen die er veel 

slechter aan toe zijn dan ik. Dat relativeert. Ik realiseer me tel-

kens weer wat een leuk leven ik heb, hoe rijk ik ben met mijn drie 

geweldige knulletjes. Ik weet door de Ménière hoe sterk ik ben, 

hoeveel ik samen met mijn gezin aan kan en hoeveel liefdevolle 

mensen ik om mij heen heb. Dat is goud waard.”

nooien in een gymzaal, spitsuur in de supermarkt. Taferelen die 

Eva-Katrien liever uit de weg gaat. “Het is niet dat ik ze volkomen 

vermijd, ik zoek naar oplossingen. En soms is de oplossing dat 

ik de keuze maak om ergens niet naar toe te gaan. Dat helpt mij 

mijn leven met Ménière draaglijk te maken. En dus probeer ik zo 

creatief mogelijk met situaties om te gaan. Zo ga ik vaak ’s och-

tends vroeg met Abel (3) naar de speeltuin, dan is het nog lekker 

rustig. Natuurlijk ben ik verdrietig als ik niet bij een sporttoernooi 

van Julian (7) of Thijmen (9) kan zijn. Ik wil niets liever dan ze 

aanmoedigen en met eigen ogen zien dat ze een beker winnen. 

Maar ik weet ook dat de kans op een aanval toeneemt, omdat 

ik al die prikkels door drukte en lawaai niet kan verwerken. Dat 

risico wil ik niet nemen. Gelukkig begrijpen mijn oudste jongens 

heel goed wat er met mij aan de hand is. Ze weten dat ik moet 

liggen als ik me niet goed voel, dat te veel prikkels een aanval 

kunnen uitlokken. Dat neemt niet weg dat ze teleurgesteld zijn 

als een gepland dagje uit niet doorgaat, omdat ik een aanval 

krijg. Dat blijft me raken.”

Kop in het zand
Veel tijd om dagelijks bij haar ziekte stil te staan, heeft Eva- 

Katrien niet. Met drie kinderen met de nodige hobby’s, een  

drukke parttime baan en een man met een eigen bedrijf heeft 

ze een hectisch leven en genoeg aan haar hoofd. “De ziekte 

zal nooit mijn leven overheersen, dat laat ik niet toe. Maar het 

heeft ook geen zin om mijn kop in het zand te steken. Daar heeft 

niemand wat aan. Dus houd ik rekening met de ziekte. Ik zorg 

dat ik voldoende slaap, gezond leef en zo veel mogelijk prikkels 

ontwijk. Zo blijf ik fit en ben ik minder vatbaar voor Ménière- 

aanvallen. Ik ontzeg mezelf niets. Ik ga niet thuis zitten wach-

ten op een aanval. Dat heeft geen zin. Het kan twee jaar duren 

voordat ik een volgende aanval krijg, maar ik kan ook over vijf 

minuten geveld worden. Het komt ooit toch wel. Dan kan ik het 

beter in de tussentijd leuk hebben.” 

Plan B
Dat heeft ze wel moeten leren, bekent ze. “Aanvankelijk was ik 

meer gericht op preventie, op zoek naar veiligheid. Ik heb ervaren 

dat dit niet altijd haalbaar is. Er is niet altijd een bankje om rustig  

“Een aanval komt ooit toch wel, 

dus wil ik het in de tussentijd  

leuk hebben”

http://www.nvvs/nl/ménière
http://www.stichtinghoormij.nl/ménière
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“Ik ben niet zielig, ik heb alleen 
een kleine beperking”

Florentien is een vrolijk, goedlachs en welbespraakt kind. Moeder 

Iris schrikt zich dan ook kapot als de schooldokter in groep 2 

ontdekt dat haar dochter komvormig perceptief gehoorverlies 

heeft. Dat is een vorm van aangeboren, en waarschijnlijk erfelijk, 

gehoorverlies die vaak lang onopgemerkt blijft: doordat in het 

hogere tonengebied een redelijk normale gehoorgevoeligheid is, 

wordt de spraak beter verstaan. 

Extreem gevoelig voor geluiden
“Door de diagnose vielen veel puzzelstukjes op zijn plaats. Als 

baby’tje was Florentien bijvoorbeeld extreem gevoelig voor 

harde geluiden. Liepen we op straat langs een boormachine, 

dan zette ze het op een brullen. Als peuter week ze niet van mijn 

zijde. Ze hing altijd aan mijn benen. Dat is haar karakter, dacht ik. 

Ze wilde vaak dat ik woordjes en zinnetjes herhaalde en ze legde 

altijd haar vingertjes op mijn mond. Ik dacht dat ze dat een leuk 

spelletje vond. Nee, er gingen geen alarmbellen rinkelen. Als 

ze met haar rug naar ons toe zat en we vroegen ‘wie wil er een 

snoepje?’, dan reageerde ze direct. Ze had een goede woor-

denschat, praatte prima en haar taal en spraak ontwikkelden 

zich precies volgens de curves van het consultatiebureau, dus 

waarom zou ik haar gehoor in twijfel trekken?”

Onzichtbare beperking
Florentien heeft rechts 60dB gehoorverlies, links 50dB. Sinds 

groep 3 draagt ze hoorapparaatjes en vanaf groep 4 gebruikt 

ze soloapparatuur. “De eerste keer vond ik het best spannend 

om met mijn hoortoestel de klas in te gaan. Soms werd ik ermee 

gepest. ‘Dove!’, riepen ze dan. Nu weet iedereen wat er met mij 

aan de hand is. Al is het voor mijn horende klasgenootjes moeilijk 

te begrijpen wat mijn slechthorendheid voor mij betekent. Ik sta 

de hele dag op scherp. Na een schooldag ben ik uitgeput.” Want 

Net als ieder baby’tje krijgt Florentien Kruiderink, nu twaalf jaar, in de 

eerste weken na haar geboorte een gehoorscreening. Deze test meet of 

een kind genoeg hoort om te leren praten. Florentien scoort onvoldoende 

op de test, maar de dame van het consultatiebureau denkt dat het aan het 

screeningsapparaat ligt. Aangezien haar vader ook slechthorend is, krijgt 

Florentien een paar weken later opnieuw een test. Nu lijkt alles oké. Lijkt, 

want vijf jaar later blijkt dat ze wel degelijk slechthorend is. 
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“De brughoektumor heeft 
mijn leven veranderd”

“Daar stond ik opeens. In de berm. Ik was zo duizelig, ik kon bijna 

niet meer op mijn benen staan. Tijdens het hardlopen was ik van 

het ene op het andere moment letterlijk de weg kwijtgeraakt. Ik 

had geen idee wat er met me aan de hand was. Maar alle alarm-

bellen gingen af. Het is mijn geluk geweest dat mijn huisarts de 

symptomen direct herkende. Hij vermoedde dat er iets met mijn 

evenwichtsorgaan aan de hand was en stuurde me door voor 

een MRI-scan. Een week later kreeg ik de uitslag. Het was foute 

boel, een brughoektumor. Dat het een goedaardig klein gezwel 

was van 7x4x4 mm, ging volkomen langs me heen. De woorden 

‘tumor in je hersenen’ hamerden in mijn hoofd. Op die dag  

- 24 maart 2011 - stond mijn leven even stil.”

Extra boterhammen
“Achteraf vallen de puzzelstukjes in elkaar. Een paar jaar daar-

voor merkte ik al dat ik steeds minder kon horen. Hoortesten be-

vestigden dat: ik hoorde links 27dB minder in het spraakgebied. 

Niet dramatisch genoeg om er meteen iets achter te zoeken. De 

audicien weet het gehoorverlies aan een geluidstrauma, door 

vuurwerk of een andere harde knal. Zelf dacht ik dat het mogelijk 

met leeftijd te maken had. Ook had ik de laatste maanden een 

licht gevoel in mijn hoofd. Dat schreef ik toe aan een tekort aan 

energie. Ik had een drukke baan en was een fervent sporter. Ik 

at dan een boterham extra of ik schepte mijn bord nog een keer 

vol en dan was het over. Nu weet ik dat het een eerste aanzet van 

draaiduizeligheidsaanvallen moet zijn geweest.”

Persoonlijke klik
“In paniek was ik niet van de uitslag. Wel stil en onder de indruk. 

Wat overkomt me nu? Op advies van de neurochirurg struinde ik 

het internet af op zoek naar achtergrondinformatie en ervarin-

gen van lotgenoten. Dat hielp me relativeren. Ik kon heel oud 

kon wor den met een brughoektumor, besefte ik. De neurochi-

rurg raadde me ook aan met gespecialiseerde artsen te gaan 

praten in verschillende gespecialiseerde ziekenhuizen. Dat heb ik 

gedaan. Inmiddels weet ik uit ervaring hoe belangrijk het is dat je 

je goed oriënteert. Je legt toch je lot in andermans handen. Dat 

durfde ik aan in het LUMC. Het team daar is gespecialiseerd in 

het behandelen van brughoektumoren. Ik vond het prettig dat de 

arts luisterde naar mijn verhaal en naar mijn wensen. Dat gaf me 

een goed gevoel.”

Lichaamstaal
“Onder het mom van ‘wait & scan’* probeerde ik mijn oude 

Bij Willem Andrée Wiltens (52) werd een brughoektumor operatief 

verwijderd. “De ziekteperiode heeft veel teweeg gebracht. Ik ben er, 

ondanks alles, beter uit gekomen.”



Wanneer je een gehooraandoening hebt en te horen krijgt dat

er op medisch gebied verder niets aan te doen is dan ermee te

leren leven, dan is een logische vraag: hoe doe ik dat dan? 

 In de praktijk blijkt het nuttig om ervaringen te delen. Stichting 

Hoormij/NVVS heeft de afgelopen jaren vele ervaringsverhalen 

vastgelegd over diverse thema’s, verteld door een groot aantal 

mensen met verschillende gehooraandoeningen. Dit boek bevat 

een bloemlezing uit deze persoonlijke verhalen. 

Tien mensen vertellen hoe het hen lukt om ondanks hun gehoor-

beperking - bijvoorbeeld slechthorendheid, tinnitus of de ziekte 

van Ménière - een normaal, plezierig en waardevol leven te 

leiden. Zij vertellen over de obstakels die zij hierbij tegenkomen 

en hoe zij die nemen. Steeds wordt duidelijk wat voor positiefs 

er is bereikt. De verhalen gaan vergezeld van tips, informatie en 

prachtige foto’s.

De ervaringsverhalen en tips zijn bedoeld om te inspireren en 

ideeën aan te dragen, zodat lotgenoten er hun voordeel mee 

kunnen doen. Voor anderen kan het lezen van deze ervaringen 

inzicht geven in wat het betekent om te leven met een gehoor-

beperking, voor meer begrip en betere ondersteuning. 

federatie NVVS  |  FOSS  |  SH-Jong

“Ik denk constant in mogelijkheden. Koffie-

drinken in het café met mijn dochter laat ik 

niet schieten. Dat ik dan ’s avonds bekaf ben, 

neem ik op de koop toe. Ik denk altijd goed na 

over wat ik wel en niet doe. Dat betekent veel 

plannen en voortschrijdend inzicht hebben. 

Niet altijd even leuk of gemakkelijk, maar het 

levert me uiteindelijk heel veel op.”

Arianne de Man (55)

“Ik heb nu een buddy, een meisje in mijn klas. 

Zij kijkt of ik de opdracht van de meester 

heb begrepen. En als er onverwachte dingen 

gebeuren, waarschuwt ze mij. Daardoor kan 

ik mijn ‘voelsprieten’ intrekken en me beter 

concentreren op wat ik aan het doen ben.”

Florentien Kruiderink (12)

9 789491 549748
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