,

slurpen
		 smakken
kraken
WIE MISOFONIE
HEEFT, WORDT EXTREEM
MISSELIJK OF AGRESSIEF
VAN EETGELUIDEN.
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DENISE MANUSIWA (36) is
freelance kok. Ze woont samen.

“Rond mijn twaalfde is het b
 egonnen.
Ik woonde bij mijn opa en oma. Mijn
opa had de gewoonte om etens
resten tussen zijn tanden uit te
zuigen. Ik wilde stampvoeten van
woede en het uitschreeuwen, maar
in de Molukse cultuur kun je ouderen
geen grote mond geven.
Mijn tic is erger geworden. Calippoijsjes likken, sinaasappels die in
partjes naar binnen worden geslurpt,
chips in de bios, tandenstokers:
ik word overal gek van. Vreemd
genoeg kan ik dit soort dingen wel
van mezelf hebben, want het klinkt
anders in je eigen oren.
Ik houd van eten en ben al twintig
jaar kok. Ik begeef me dus in het hol
van de leeuw, maar door de g
 eluiden
van vuur en potten en pannen in
de keuken heb ik geen last van
collega’s die vies eten.
Mijn vriend krijgt regelmatig een
stomp van me als we samen op
de bank eten. Dan sta ik te trillen
en sla ik het eten uit zijn handen.
Maar ja, het is natuurlijk mijn eigen
frustratie. Binnen één seconde kan
ik van 
vrolijk agressief worden. Bij
vreemden zou ik mijn koksmes wel

‘Ik zou mijn
Noise cancelling oordopjes zijn mijn koksmes wel
redding. Of ik stream een filmpje. in hun oogbal
Ik heb hypnose overwogen, maar willen steken’
in hun oogbal willen steken.

dat vind ik eng omdat je er zelf niet
bewust bij bent. En wat komt er dan
nog meer naar boven?”
trui Frenken
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CAREN APPELMAN (40) is eigenaar
van een hondenschool. Ze is single.

“Ik heb een te goed gehoor. Een
vork tegen iemands tanden vind ik
vreselijk. Als iemand smakt of kauw
gom eet, wil ik vluchten. Jaren heb
ik met mijn handen tegen mijn oren
gezeten tijdens het eten thuis. Die
woede in mijn buik als ik iets hoorde:
ik kon iemand wel een klap voor zijn
kop geven. Hoe ouder ik werd, hoe
erger. Ik ging studeren en met de
bus naar school. Als iemand dan een
appel at, wilde ik de bus uit springen.
Ik wed dat mijn cijfers voor proefwer
ken lager waren doordat ik gerochel
en gekuch om me heen hoorde.
Concentratie was onmogelijk.
Ik wist nooit dat er een naam voor
was totdat Wieke Biesheuvel er in
Libelle een column over schreef. Ik
ging naar de huisarts, maar die had
er ook nog nooit van gehoord. Bij
het AMC heb ik me aangemeld voor
therapie. Ik wacht na anderhalf jaar
nog steeds op antwoord.
Misofonie brengt je in een sociaal
isolement. Het creëert spanning – of
je nu bij je vriend, je vriendinnen of je
familie bent, je hebt altijd stress. Uit
eten gaan is moeilijk, een bioscoopje
pakken onmogelijk: ik word onpas
selijk als iemand popcorn eet.
Mijn leven had socialer kunnen zijn.
Gek genoeg heb ik van de honden
die ik train geen last. Alleen het blaf
fen irriteert, niet als ze binnen een

‘Nooit naar de minuut hun eten opschrokken. En ik
bios: niet te doen, doe niet aan feestdagen met familie:
die popcorn’ dat is om allerlei redenen te moeilijk.”
Trui Samsøe & Samsøe
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LIZA DIKKERBOOM (27) is fotograaf.
Ze woont samen.

“Hoe mijn vriend olijven eet: met zijn
mond open smakt hij ze naar binnen
en dan zegt hij: ‘Ik heb geleerd dat je
er lucht bij moet doen, dan proef je
ze beter.’ Dan kun je mij wegdragen.
Ook irritant is de manier waarop
hij met een vork dicht bij zijn mond
zijn eten naar binnen schrokt. Eerst
de groenten en op het laatst het
vlees. Dat is toch raar? Ik eet soms
gewoon met oordopjes in.
Mijn stiefvader slurpt zijn soep, mijn
baas eet met haar mond open en
praat er ook nog bij, een vriend
kreunt als hij eet. Ik word altijd en
overal met mijn misofonie gecon
fronteerd. In de trein ga ik ergens
anders zitten als iemand chips eet.
De geluiden maken me boos. Zelf
ben ik een nette eter, maar ik maak
natuurlijk óók geluid. Ik ben dus
eigenlijk heel egoïstisch, maar zo
is het.
Vrienden vinden dat ik me aanstel
en plagen me ermee; dan taggen
ze me in Facebook-filmpjes over dit
soort onderwerpen. Mijn vader en
opa zijn ook misofoon. Therapie heb
ik niet overwogen, ik probeer ermee
te leven.

‘Hoe mijn
vriend olijven
oren als ze vol zitten.
eet: je kunt me
Maar voor de rest ben ik gelukkig wegdragen’
Weet je wat ook heel erg is? Een
vriendin wrikt met haar vinger in haar

heel normaal.”
trui Vanilia
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CHRISTEL HINZ (50) is huismoeder.
Ze is getrouwd en heeft een dochter.

“Ik groeide op met vier bejaarden.
Mijn grootvaders broer was blind,
mijn grootmoeders zus doof en mijn
grootvader had geen tanden meer. Je
kunt je voorstellen wat een dubbele
stereo dat was tijdens de maaltijden.
Ik heb lang alleen gegeten.
Mijn afkeer van bepaalde geluiden is
heel specifiek en niet altijd logisch.
Heel gek: als mijn man rode wijn, bier
of koffie drinkt, heb ik er geen last
van. Als hij witte wijn drinkt wel. Eet
hij een harde koek, dan vind ik dat
prima. Eet hij een chocoladereep of
kauwgom, dan breekt het zweet me
uit, krijg ik hartkloppingen en word
ik boos. Tijdens het eten draag ik
meestal oordopjes. Ik vind het zielig
voor mijn man, maar hij is gelukkig
vol begrip. Mijn dochter van twintig
heeft ook misofonie, bij haar is het
nog erger. Ik zou zo graag een keer
met haar uit eten willen, maar dat

‘Ik zou
zo graag
met mijn
dochter
uit eten
gaan’

verdraagt ze niet. Met kerst plannen
we van tevoren de tafel voor tien
personen: ik meters van mijn dochter,
mijn moeder en mijn man vandaan.
Gek is ook dat ik het met bepaalde
mensen wel heb en met anderen
niet. Twee van mijn familieleden eten
enorm luidruchtig, maar daar heb ik
geen enkel probleem mee. Het lijkt
erop dat hoe dichterbij de relatie is,
hoe meer mijn misofonie opspeelt.
Ik slik al twintig jaar antidepressiva,
onder meer voor dit. Ik ben naar
een psycholoog en een neuroloog
geweest, maar er is niets tegen te
doen. Ik heb een kronkel in mijn
hersens.”
trui H&M
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TINEKE WINTERBERG (51) is
voorzitter van de Vereniging
Misofonie. Ze woont samen.

“Als mijn vriendin iets drinkt, zet ik
mijn glas keihard neer op het moment
dat zij slikt. Als ze beschuit eet, eet
ik synchroon een beschuit mee.
Regelmatig vlucht ik tijdens het eten
naar de keuken. Ze houdt er rekening
mee, maar voor haar gevoel doet
ze het nooit goed genoeg. We zijn
zeventien jaar bij elkaar en waren drie
jaar geleden bijna met onze relatie
gekapt.
Ik heb het al sinds mijn elfde, maar
weet pas sinds vier jaar dat er een
woord voor is: misofonie. Mijn vader
slurpte zijn thee en zei na elke slok
‘Aaahh’. Ik vond het walgelijk en
vluchtte naar mijn kamer om keihard

‘In de
puberteit at
vinger in mijn oor.
ik met één
Ik heb er nooit met iemand over vinger in
gepraat en voelde me een tijdlang mijn oor’
met mijn vuisten in mijn kussen te

slaan. In de puberteit at ik met één

eenzaam en machteloos. Drie jaar
geleden heb ik acht weken groeps
therapie gehad in het AMC. Genezen
ben ik niet, maar mijn hyperfocus op
geluiden is minder geworden. Voor
het eten mediteer ik en tijdens het
eten verleg ik mijn aandacht. Ik stel
vragen aan anderen, tap moppen of
houd de aandacht bij mezelf.
Door jarenlange chronische stress
en ingehouden woede heb ik waar
schijnlijk spierreuma gekregen en ben
ik arbeidsongeschikt 
geworden. Als
voorzitter van de Vereniging Misofonie
NL kan ik lotgenoten h
 elpen.”
trui Vanilia
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CHARISSA MACNACK (28) is
projectmanager. Ze woont samen.

“Mijn vriend at een keer patat met
mayonaise. Niet eens krokante
patat, maar ik werd zó woest, dat ik
zijn eten afpakte en tegen de muur
en de rolgordijnen gooide. De vlek
ken zijn nog zichtbaar. Hij was boos,
ik schaamde me enorm. Uit spijt
heb ik toen iets anders voor hem
gekookt. Ik vind het zielig voor hem.
Als we eten, kijkt hij me weleens aan
en zegt: ‘Ik zit weer vies te eten, hè.’
Zet ik een geluidsdichte koptelefoon
op. Gezellig is het niet.
Mijn moeder riep vroeger altijd:
‘Mond dicht, niet smakken.’ Goed

TEKST KARIN KUIJPERS FOTOGRAFIE MEIS BELLE WAHR & JIP MERKIES STYLING ASHLEY VERAART VISAGIE JUDITH NEYENS

bedoeld, maar misschien heb ik daar
toch wat aan overgehouden. Mijn
vader smakt binnensmonds. Als ik
thuis eet, kijken mijn jongste broer
(die vermoed ik ook misofonie heeft)
en ik elkaar altijd even aan.
Als er meer dan vier mensen aan
tafel zitten en de muziek staat aan,
dan gaat het goed. Op mijn werk tij
dens de lunch doe ik mijn oordopjes
in en luister ik naar r&b met zware
bastonen. Maar gek genoeg blijf ik
toch focussen op hoe mensen eten
en word ik woest vanbinnen. Ik heb
ooit een collega gehad die van rijst
wafels hield. Die harde knak en dat
malen met open mond, ik kreeg er
moordneigingen van.

‘Mijn collega at Als ik zelf chips of een appel eet,
rijstwafels. Ik kreeg word ik niet boos, maar schaam ik
moordneigingen’ me. Dan denk ik: jeetje, wat zit je toch
ranzig te eten.”
trui King & Tuckfield
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