
‘Schelden als 
een bouwvakker 

door het 
geluid van een 

waterval’
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Iedereen produceert tal van geluiden. We snuiven, 

snotteren, slikken, tikken en hoesten de hele dag door. 

De meesten van ons nemen dergelijke geluiden 

onbewust waar. Maar wat als deze dagelijkse geluiden 

heftige emoties oproepen? Yvette Ditmer (33) heeft 

misofonie. Door de geluiden of bewegingen van anderen 

kan ze volledig van slag raken. 
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wordt gegeven speciaal voor misofonie patiënten. Na het 

zoveelste akkefietje werd het een te groot issue en besloot 

ze in actie te komen. ‘Vorig jaar ben ik naar de huisarts 

gegaan voor een verwijzing. Tijdens de intake werd echt 

de diagnose misofonie gesteld.’ Voor het eerst kwam 

Yvette in aanraking met lotgenoten. ‘Het was een 

verademing dat ik er niet meer alleen mee hoefde te 

dealen. Het was de eerste keer dat ik met mensen kon 

praten die het begrijpen. Het is bijna niet uit te leggen aan 

iemand die het niet heeft.’ 

REACTIES

Voor buitenstaanders zijn de heftige reacties op deze 

dagelijkse geluiden moeilijk te begrijpen. Zij horen deze 

geluiden ook, maar onbewust. ‘Het is heel vervelend als 

mensen zeggen dat zij het ook hebben, omdat ze zich ook 

zouden storen aan geluid. Dat is niet wat misofonie 

inhoudt. Tegen iemand die dat zegt, vertel ik dat ik soms 

huilend op de bank zit omdat ik de tv van de buren hoor. 

Het komt uit mijn tenen opzetten en dan gaat het mis. 

Ik word heel naar, boos en geïrriteerd. Soms is het zo erg 

dat ik sta te schelden als een bouwvakker. Enorm gênant. 

Onbegrip probeer ik te negeren. Er zijn altijd mensen die 

het nooit helemaal begrijpen en dat hoeft ook niet.’

Misofonie is niet iets wat je van de ene op de andere dag 

krijgt. Van jongs af aan merkt Yvette al dat ze heftig 

reageert op eetgeluiden van anderen. Zo herinnert ze zich 

de rit met het korfbalteam. ‘Het was een ware hel’, vertelt 

ze. ‘Met z’n vieren zaten we gepropt op de achterbank. 

Onderweg kwam er een zak chips bij, wat voor mij een 

echte trigger is (red.: geluiden of bewegingen die emoties 

oproepen). De auto werd voor mijn gevoel tien keer kleiner 

dan hij al was. De spanning in mijn lichaam liep hoog op. 

En mijn teamgenoten vonden later dat ik chagrijnig 

speelde. Toen had ik nog geen idee wat misofonie was. Ik 

deed alles wat juist wordt afgeraden als je misofonie hebt. 

Bij het horen van een trigger keek ik bijvoorbeeld altijd 

meteen naar die persoon — wat het juist alleen maar erger 

maakt. Ik liep weg of liet me juist helemaal gaan. Ook deed 

ik vaak mijn oordoppen in en probeerde ik de trigger te 

overstemmen met ander geluid. Ik wist niet beter. Nu ga ik 

er heel anders mee om.’

EXTREME GEVOLGEN

Iemand die chips eet is een van de vele voorbeelden. Vaak 

zijn triggers dagelijkse geluiden. Bijvoorbeeld iemand die 

zwaar ademt of zijn neus snuit. ‘Bij het zien of horen van 

een trigger, kan ik me niet meer op een gesprek focussen’, 

vertelt Yvette. ‘Ik word echt heel boos, geïrriteerd en kan 

die persoon wel iets aandoen. In mijn hoofd heb ik die 

persoon meerdere malen vermoord. Ik ben dan echt in 

staat om mensen neer te meppen. Dat is natuurlijk 

onmogelijk, maar wel heel verleidelijk. Ik houd er rekening 

mee op het werk, als ik met vrienden ben en wanneer ik 

uiteten ga. Dat is heel lastig. Ik kan wel zeggen dat mijn 

hele leven erdoor wordt gecontroleerd.’ 

ERKENNING

Jarenlang had Yvette het gevoel dat ze de enige was die 

zo reageerde op geluiden. Tot ze een artikel las over 

misofonie. Het was voor haar bijzonder dat ze zich in het 

artikel herkende. ‘Het leek wel alsof het over mij ging. Ik 

had er lang mee gezeten en dacht altijd dat ik een zeurpiet 

was. Als het een naam heeft, is het zo anders.’ Ze verdiepte 

zich er verder in en de puzzelstukjes vielen steeds meer in 

elkaar. Ook ontdekte ze dat er in het AMC een therapie 

leven met...      Misofonie
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volgende dag.’ Rust vindt Yvette ook door naar 

oude platen van haar vader te luisteren. ‘Daar kan ik 

enorm van genieten.’

AANPAKKEN

Het is voor Yvette belangrijk om haar verhaal te 

vertellen. ‘Als er meer aandacht is voor misofonie, 

zijn mensen hopelijk sneller bereid mee te denken 

en zullen ze minder snel zeggen dat ze ook ‘last’ 

hebben van geluid. Misofonie is echt meer dan dat. 

Als mensen zich in mijn verhaal herkennen, zou ik 

zeggen: aanpakken die handel! Ga naar de huisarts, 

laat je doorverwijzen en als je het hebt, volg de 

therapie. Dat scheelt zo veel. Je leert ermee 

omgaan en ontmoet lotgenoten die je begrijpen. Zet 

je schouders er onder, meer kan je niet doen. Ik had 

het graag eerder willen weten, zodat ik veel had 

kunnen voorkomen. Nu ik weet wat het is en het 

kan uitleggen, kan ik er beter mee omgaan.’

DROMEN

Yvette pakt alles aan om haar leven zo min mogelijk 

te laten beïnvloeden door de misofonie en kijkt 

positief naar de toekomst. ‘Ik ben in de bloei van 

mijn leven en wil een zo normaal mogelijk leven te 

leiden. Zoals bij een vergadering zitten zonder 

moordneigingen en op reis kunnen zonder 

belemmering. Nu voelt een vliegtuig vaak aan als 

een dwangbuis en dan kan je mij wegdragen. Op 

mijn werk komt bijvoorbeeld een handelsreis naar 

China aan. Een land met hele andere normen en 

waarden qua (eet)geluid. Die reis zou voor mij een 

verschrikking zijn. Dat is zonde, maar ik hoop dat ik 

met hard trainen dit soort kansen in de toekomst 

niet meer uit de weg ga. Ik hoop dat ik zover kom 

dat ik een lang gekoesterde droom kan waarmaken: 

reizen door Argentinië en Chili. En dat ik bij 

aankomst terug kan kijken op een leuke vlucht. 

Hopelijk heb ik de rest van mijn leven profijt van de 

therapie en kan ik er mee dealen.’=

GENIETEN VAN GELUID

Vanaf het moment dat Yvette wist dat haar aandoening een 

naam heeft, werd het een stuk makkelijker om er open 

over te zijn en het uit te leggen aan anderen. Sindsdien 

kan ze ook rekenen op meer begrip, van haar buren 

bijvoorbeeld. Het oude huis waar Yvette woont is erg 

gehorig. Niet een ideale plek voor iemand met misofonie 

zou je denken, maar mede door de positieve reacties 

woont ze er toch met veel plezier. ‘De waterval van de 

buren is echt een trigger. Ik werd helemaal gek en stond ze 

‘s nachts in mijn pyjama op het balkon helemaal uit te 

schelden. Dat was dan even een opluchting, maar ik 

realiseerde me goed dat dat natuurlijk compleet gestoord 

is. Daarna schaamde ik me dan ook heel erg. De volgende 

dag ben ik bij ze langs gegaan en heb ik het uitgelegd. Ze 

waren heel begripvol en samen hebben we een oplossing 

bedacht. Er zit nu een timer op de waterval en ik mag 

bellen als het echt niet meer gaat. 

Een andere buurvrouw heb ik kloppend op de muren 

onwijs uitgescholden omdat zij haar neus hard snoot. Ook 

haar heb ik later verteld over de misofonie. Zij besefte toen 

dat ze best hard haar neus snoot en doet dat nu met 

minder geluid. Het geeft mij rust dat ze meedenkt en dan 

heb ik er meer begrip voor als ik het wel een keer hoor. Ik 

mopper daar dan niet over, omdat ze er de hele dag al 

rekening mee houdt.’

HERSENEN FOPPEN

De therapie die Yvette kreeg in het AMC heeft er niet 

alleen voor gezorgd dat ze erkenning vond, ze leerde ook 

hoe ze er mee om kan gaan. Ze leerde bijvoorbeeld hoe ze 

een  positieve associatie aan het negatieve gevoel kan 

geven. ‘Het idee hierachter is dat je hersenen nieuwe 

paden maken waardoor je niet zo snel in de emotie schiet. 

Zo kun je er rustiger mee omgaan. In plaats van dat je 

denkt dat je iemand wilt vermoorden, vertel je jezelf dat je 

hier normaal wilt zitten. Met focus, aandacht en 

ontspanningsoefeningen probeer je de aandacht van 

geluid dat de negatieve gevoelens oproept, weg te krijgen. 

Je fopt eigenlijk je hersenen.’

DOORZETTINGSVERMOGEN

De vijf maanden durende therapie heeft Yvette onlangs 

afgerond. ‘Het echte werk begint nu pas. Het is niet zo dat 

je de therapie volgt en dat het over is. Ik ben er nog lang 

niet. Ik mediteer ongeveer vier keer per week en doe 

speciale ontspanningsoefeningen. Sporten wordt ook 

geadviseerd waardoor je positiever wordt. De hele dag op 

de bank zitten, dat helpt niet. Nu moet ik de discipline 

hebben, blijven trainen, focussen en de lat niet te hoog 

leggen. Ik merk dat ik kleine stapjes vooruit ga.’

OUDE GEWOONTES

Het is niet altijd makkelijk om de nieuwe methoden 

consequent te hanteren. Bepaalde dingen laat Yvette nog 

steeds, om irritatie te voorkomen. Zoals naar de bioscoop 

gaan en met de trein reizen. Sporten doet ze op momenten 

dat er zo min mogelijk mensen zijn. Tijdens zwakke 

momenten valt ze terug in haar oude gewoontes. ‘Op 

sommige momenten trek ik het echt niet meer en kan ik 

me helemaal niet meer ontspannen. De enige manier om 

dan nog aan de misofonie te ontsnappen zijn de 

‘noodoplossingen’. Ik zet muziek op of doe oordoppen in. 

Aan dat gevoel wil ik niet toegeven. Ik probeer mezelf dan 

weer te herpakken en bedenk me: er is altijd weer een 
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‘Ik kan enorm 
genieten van de 
oude platen van 

mijn vader’
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WAT IS EEN MISOFONIE?

Misofonie betekent letterlijk ‘haat van geluid’. Bij 

het horen van bepaalde onschuldige geluiden, 

vaak door anderen gemaakt, komen extreme 

gevoelens van walging, haat en boosheid naar 

boven. In Engeland is onlangs wetenschappelijk 

aangetoond dat misofonie een aandoening in de 

hersenen is. Door MRI scans zijn er verschillen 

ontdekt in de hersenen van mensen met en zonder 

misofonie. Genetische aanleg speelt ook een rol. 

Het AMC doet onderzoek naar de aandoening om 

meer inzicht te krijgen en de behandelmethoden 

te verbeteren. Het is tevens het enige instituut in 

Nederland dat én onderzoek doet én op grote 

schaal patiënten behandelt. Misofonie patiënten 

kunnen ook terecht bij de Vereniging Misofonie NL. 

Zij heeft als missie het bevorderen van het welzijn 

van mensen met misofonie en hun naasten. Meer 

informatie is te vinden op de website 

www.verenigingmisofonie.nl.

‘Soms word 
ik ontzettend 

boos en kan 
die persoon 

wel iets 
aandoen’


