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Voorwoord
Dit PWS gaat over misofonie, een gedragsstoornis waarbij er extreme gevoelens van woede en
walging optreden bij het horen van geluiden zoals smakgeluiden, slikgeluiden, het ophalen van de
neus of het tikken van het toetsenbord of zelfs zo ver als het uitspreken van een bepaalde klank. Deze
geluiden worden allemaal gemaakt door mensen en het zorgt bij de patiënten die eraan leiden voor een
ernstige belemmering in hun sociale leven. Dit PWS laat zien hoe misofonie nou precies in elkaar zit
en een tweede doel is het bespreekbaarder maken van deze stoornis.
En dat tweede doel geld eigenlijk niet alleen voor deze gedragsstoornis in het bijzonder, maar eigenlijk
voor elke psychische stoornis waar mensen last van hebben. Vaak is de stoornis al vervelend genoeg,
maar daar komt ook nog bij dat het raar is om over deze problemen te spreken, vooral onder jongeren,
omdat ze bang zijn om anders te zijn en er niet bij te horen. De bedoeling is om te laten zien dat het
juist fijn kan zijn om over dit soort dingen te praten, omdat het accepteren van jezelf en anderen dan
ook makkelijker kan gaan.
Floor van Dalen
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1. Inleiding
Mijn PWS gaat over de stoornis misofonie. Deze stoornis is een gedragsstoornis, waarbij
een patiënt extreme woede en walgings gevoelens ervaart bij het horen van mond en
keelgeluiden van een mens, zoals smakken, slikken, neus ophalen, tikken van een
toetsenbord of bijvoorbeeld het klikken van een pen. Deze geluiden worden triggers
genoemd en zorgen dus voor een gevoel van woede of walging bij de patiënten. Deze
patiënten worden ook wel misofonen genoemd. Deze stoornis kan zorgen voor een ernstige
belemmering van het sociale leven van een misofoon, omdat ze ontwijkend gedrag gaan
vertonen. Toetsen kunnen niet meer normaal gemaakt worden, een avondje naar de bios
staat gelijk aan een marteling en samen aan tafel zitten is vaak teveel voor een misofoon.
Bij dit onderzoek wordt er gekeken of mensen met misofonie ook een fysieke stressreactie
vertonen in de vorm van een verhoogde hartslag, naast hun negatieve emoties, bij
blootstelling aan triggers.
1.1. Werking van het oor
De triggers van misofonen bestaan voor het grootste deel uit auditieve prikkels, hoewel een klein deel
van de patiënten ook visuele triggers ervaart. Om te begrijpen waar het bij een misofoon als het ware
‘fout’ gaat, zal de weg van een auditieve prikkel toegelicht worden, dit begint bij het oor van een mens.
Het gehoororgaan van een mens bestaat uit 3 delen, het buitenoor,
ook wel ‘auris externa’, het middenoor, ook wel ‘auris media’ en
het binnenoor, ‘auris interna’. Het gehoororgaan zorgt voor het
opvangen van geluid, en geeft het door aan de hersenen waar het
verwerkt kan worden.
Het buitenoor, ‘auris externa’, bestaat uit de oorschelp en de
gehoorgang Deze delen staan direct in contact met de buitenlucht.
De oorschelp vangt het geluidsgolven op en zorgt ervoor dat het
via de gehoorgang bij het trommelvlies aankomt. Geluidsgolven
zorgen ervoor dat geluid zich voort kan planten in de lucht.
Het middenoor, ‘auris media’, bestaat uit het trommelvlies en de
drie gehoorbeentjes: de hamer, het aambeeld en de stijgbeugel. Het
trommelvlies zit aan het einde van de gehoorgang en is een strak
gespannen vlies wat mee trilt met de geluidsgolven die door het oor
worden opgevangen. Aan het trommelvlies vast zitten de drie
gehoorbeentjes: de hamer, het aambeeld en de stijgbeugel. Deze
gehoorbeentjes staan in verbinding met elkaar en met het
trommelvlies.
Aan het trommelvlies vast zit de hamer, als de hamer gaat bewegen
zet die weer het aambeeld, wat vast zit aan de hamer, ook in
beweging.

Het gehoororgaan

Het middenoor
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Aan het aambeeld zit de stijgbeugel, de stijgbeugel heeft aan het einde een soort voetplaat die drukt op
het ovale venster wat het begin is van het binnenoor. Door de trilling van het trommelvlies gaan deze
botjes bewegen. Dit zorgt voor een versterking van het geluid. Een laag geluid zorgt voor een langzame
trilling van het trommelvlies, een hoog geluid voor een snelle trilling, een hard geluid zorgt voor een
dramatische trilling en een zacht geluid voor een minder dramatische trilling.
Het middenoor staat via de buis van Eustachius in verbinding met de keel, dit zorgt ervoor dat de
luchtdruk in het middenoor gelijk blijft aan die van de omgeving; de buis zorgt er ook voor dat het geluid
wat wij zelf maken en te harde geluiden gedempt worden.
Het binnenoor, ‘auris interna’, bestaat uit het slakkenhuis en het labyrinth. Het labyrint wordt ook wel
het evenwichtsorgaan genoemd en zorgt voor je evenwicht. Het
slakkenhuis wordt ook wel de cochlea genoemd en is
verantwoordelijk voor de omzetting van trillingen in
elektrische signalen, impulsen, en is een spiraaltje wat is
opgebouwd uit twee kanaaltjes, de scala vestibuli en de scala
tympani, en een buisje, de scala media, wat tussen de twee
kanaaltjes loopt. De kanaaltjes bevatten de vloeistof perilymfe
en het buisje bevat de vloeistof endolymfe. Endolymfe bevat
een hoge concentratie kaliumionen en een lage concentratie
Het binnenoor
natrium ionen Deze vloeistoffen worden gescheiden door het
membraan van Reissner, aan de onderkant van de scala media
ligt een stugger membraan, het basilair membraan.
In de scala media ligt het orgaan van Corti, wat verantwoordelijk is voor het omzetten van de trillingen
in impulsen naar de hersenen.
Het orgaan van Corti is opgebouwd uit twee soorten haarcellen, de binnenste en de buitenste haarcellen
en uit het dakmembraan.

Het orgaan van Corti

Als de stijgbeugel tegen het ovale venster ‘aanslaat’, wordt de vloeistof in de kanaaltjes in beweging
gezet. Door de beweging van dit vloeistof, gaat ook de vloeistof in het buisje bewegen, en wordt het
orgaan van Corti in beweging gezet. De geluidsgolven komen langs het basilaire membraan en zorgen
dat het basilaire membraan meebeweegt. Door deze beweging buigen de haarcellen, die opgesloten
zitten tussen het dakmembraan en het basilaire membraan. Door het buigen ontstaat er een elektrisch
signaal wat via de gehoorzenuw wordt doorgegeven aan de hersenen.
(Kapteyn, L. (2017), “De functies van het perifere gehoor- en evenwichtsorgaan”,
http://www.audiologieboek.nl/htm/hfd6/6-2-1.htm maart 2017)
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1.2. Geluidsverwerking in de hersenen
Geluidsverwerking wordt gedaan in de hersenen. In het slakkenhuis wordt het geluid omgezet in kleine
elektrische signalen, deze gaan via de primaire auditieve zenuwbaan eerst naar de hersenstam. Hier
worden de toonhoogte en het volume bepaald. Nadat het in de hersenstam is geweest gaat het naar de
thalamus, hier worden de prikkels van alle zintuigen verwerkt. Het is het ‘schakelcentrum’ van de
hersenen.
(Princen, M. (onbekend), “Thalamus”,
http://www.brainmatters.nl/terms/thalamus/)

De thalamus zendt vervolgens twee signalen door
naar de hersenen.
Één van de routes, ook wel de langzame of indirecte
route genoemd, gaat naar de prefrontale cortex. Dit
gebied in de hersenen is betrokken bij cognitieve en
emotionele functie zoals beslissingen nemen en impulsbeheersing. Geluid wat hier aankomt wordt
doorgevoerd naar de auditieve cortex waar het geluid wordt waargenomen.
(Princen, M. (onbekend), “Prefrontale cortex”, http://www.brainmatters.nl/terms/prefrontale-cortex-2/ )

In de prefrontale cortex bevindt zich de ventromediale prefrontale cortex, ook wel de vmPFC. Dit gebied
in de hersenen zou zorgen voor de regulering van de emoties en het werkt als een soort rem of gaspedaal
op de emoties. Deze gebieden staan allebei in verbinding met de hypothalamus, dit gebied ligt voor- en
onderkant van de thalamus en zorgt voor het interne milieu, zoals hartslag, ademhaling en de regeling
van lichaamstemperatuur. Vanuit dit gebied worden er impulsen gestuurd naar de rest van het lichaam
als reactie op bijvoorbeeld een vecht- of vlucht reactie die wordt opgewekt door iets wat wordt
waargenomen in de hersenen. Dreigt er gevaar, dan gaat het hart sneller
kloppen. Is iemand blij, dan zorgt de hypothalamus voor endorfinen in
het bloed die men blijer maakt.
De andere route, de snelle of directe route, is naar de amygdala. De
amygdala ligt in het limbische systeem van de hersenen en bundelt
prikkels van alle zintuigen en stuurt ze door naar de insula, waar het
wordt gekoppelt aan een emotie. Vervolgens koppelt de insula de prikkel
met emotie weer terug naar de amygdala en hier wordt een passende
reactie gevormd door het lichaam. De amygdala geeft de geluidsprikkels
met de emotionele lading door aan de vmPFC, waar een afweging wordt
gemaakt of de reactie op de prikkel wel juist is en remt de reactie of geeft de reactie juist een boost mee.
Vanuit de vmPFC gaat het geluid verder via de prefrontale cortex naar de auditieve cortex.
Bij de vecht- of vluchtreactie wordt de indirecte route in de hersenen niet gevolgd, er worden daar geen
impulsen naar toe geleid. Dit zorgt ervoor dat de impulsen die binnenkomen bij de amygdala, emoties
opwekken die geen impulsbeheersing van de cortex meekrijgen en er dus voor zorgen dat iemand eerst
er voor gaat zorgen dat hij of zij in veiligheid komt en daarna pas nadenken of de reactie gepast is.
(Dozier, T (2017), “What is misophonia”,https://misophoniatreatment.com/new-video-what-ismisophonia/ 18-02-2017)
(Vereniging misofonie (2015-2018), “Neurobiologisch model van misofonie”,
http://verenigingmisofonie.nl/wat-gebeurt-er-in-het-brein/ )
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1.3. Wat is er anders in de hersenen van een misofoon?
Als je wil onderzoeken waar het probleem van een misofoon zit, kan je kijken of het mis gaat in het
gehoororgaan of dat het juist mis gaat in de hersenen. Eerdere onderzoeken hebben al uitgewezen dat
het gehoororgaan van een misofoon werkt zoals het zou moeten werken en dat er maar op een bepaald
soort geluiden een misofone reactie wordt opgewekt. Dit geeft aan dat het fout moet gaan bij de
geluidsverwerking in de hersenen van een misofoon. (Ir Bost, T. (2018), “misofonie: het eerste
symposium”, Amsterdam de brakke grond 22-03-2018)
In de hersenen van een misofoon is er een sterkere verbinding in de
hersenen tussen de insula, waar er emoties worden opgewekt als het ware,
en de vmPFC. Deze sterkere verbinding is te zien aan dikkere myelinisatie
in de vmPFC. Myelinisatie wil zeggen dat er om de axonen een laagje
myeline wordt gevormd. Myeline is een witte vettige stof die als een soort
isolatiemateriaal werkt. Dit laagje myeline zorgt voor een snellere
overdracht van prikkels en zorgt ervoor dat ze alleen bij de synaps uit
kunnen komen aan het einde van het axon, dus hoe dikker dit laagje is, hoe
beter de verwerking van een impuls is.
(Princen, M. (onbekend), “Meylinisatie”,
http://www.brainmatters.nl/terms/myelinisatie/ )
(Dr. Vulink, N. (2018), interview over misofonie, door: Floor van Dalen & Maud Thijsen, AMC 19-10-18)

1.4. Hoe werkt de geluidsverwerking bij een misofoon
Bij een misofoon is dus de myelinisatie in de vmPFC dikker, met name de verbinding tussen de insula
en de vmPFC.
Voor misofonen zijn er bepaalde geluiden, triggers genoemd, die een boze reactie opwekken. Hieronder
worden er in de linker tabel een aantal auditieve triggers benoemd.
Bij een kleine groep misofonen zijn er ook visuele triggers aanwezig, deze worden aangegeven in de
rechter tabel hiernaast. Dit komt vooral voor bij misofonen met hele heftige misofonie. Dit verschijnsel
wordt ook wel misokinesia genoemd.

(Dozier, T (2017), “What is misophonia” ,https://misophoniatreatment.com/new-video-what-is-misophonia/ 1802-2017)
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Een trigger wordt door de hersenen van een misofoon gezien als een soort aanval, je kunt het
voorstellen alsof ze denken dat iemand expres dat geluid maakt om hun dwars te zitten. In ons lichaam
zit er bij geluiden waar gevaar aan zit gekoppeld, bijvoorbeeld een harde knal, een vecht- vluchtreactie
ingebouwd. Als deze vecht vlucht reactie wordt opgewekt, dan wordt er geen signaal gestuurd langs
de cortex en zijn er dus geen gerustellende of kalmerende reacties in het brein. De impulsbeheersing
van de cortex wordt dus niet ingezet.
Bij de insula wordt er dus bij een misofoon een negatieve emotie aan de trigger gekoppeld waar een
misofoon boos op moet reageren en actie moet ondernemen, omdat hij of zij wordt aangevallen door
degene die het geluid maakt. Hier wekt het brein van een misofoon de vecht- vluchtreactie op in de
vmPFC. Hierdoor maakt het lichaam zich klaar om ruzie te gaan maken of ontwijkend gedrag te gaan
vertonen door een fysieke respons op te wekken in de vorm van bijvoorbeeld een verhoogde hartslag.
de De triggers die eerder zijn gekoppeld aan iets negatiefs in het brein, zullen dit gevoel weer opwekken.
Dit gebeurd automatisch en wordt ook wel een pavlov reactie genoemd.
Bij gezonde mensen wordt in de vmPFC deze emotie geremd en kan het persoon bedenken dat dit een
geluid is wat mensen nou eenmaal maken, maar bij een misofoon wordt deze emotie juist geboost en
wordt het lichaam klaar gemaakt voor strijd en wordt dus alerter, men gaat zweten en de hartslag gaat
omhoog.
(Dr. Vulink, N. (2018), interview over misofonie, door: Floor van Dalen & Maud Thijsen, AMC 19-10-18)
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1.5. Hoe ontstaat misofonie
Misofonie ontstaat meestal tussen de 9e en 12e
levensjaar, maar men weet nog niet wat het precies
veroorzaakt.
Een aantal dingen lijken wel een rol te spelen. In het
onderstaande schema wordt mooi weergegeven wat
allemaal zorgt voor deze stoornis. Persoonlijkheid,
wat inhoudt dat een misofoon vaak erg
perfectionistisch is en een hoog normen en waarden
besef heeft, vooral rondom menselijke geluiden.
Gekoppeld aan persoonlijkheid zit ook een stukje genetische aanleg, bij veel mensen met misofonie zie
je dat er in de familie ook personen voorkomen met deze stoornis of een stoornis die hier raakvlakken
mee heeft. Ook de leergeschiedenis heeft een aandeel in de stoornis, hiermee wordt bedoeld dat tijdens
het opgroeien, bepaalde geluiden, triggers, een negatieve associatie hebben en snel een hevige reactie
oproepen. Met de leergeschiedenis blijkt ook de omgeving een belangrijke factor te zijn. Als iemand
moe is of stress heeft worden de klachten erger. Deze factoren zorgen voor een hyperfocus in het brein
van een misofoon voor trigger geluiden en veroorzaken dus een verhoogde aandacht hiervoor. Vanuit
deze verhoogde aandacht voor geluid worden er negatieve emoties opgeroepen die een positieve
terugkoppeling hebben op de verhoogde aandacht, en er wordt een bepaald soort gedrag opgeroepen
zoals vermijding of een uiting van woede en ook dit zorgt voor een positieve terugkoppeling voor de
verhoogde aandacht.

Deze verhoogde aandacht wordt ook wel een hyperfocus genoemd. Deze hyperfocus zorgt ervoor dat
de focus op één prikkel zo sterk is, dat andere prikkels niet meer worden gehoord en ook dat de trigger
geluiden boven alles uit worden gefilterd. Dit zorgt voor een anticipatieangst, dit is een symptoom en
geen oorzaak. Deze anticipatie angst zorgt wel voor een soort vicieuze cirkel. De misofonen gaan de
triggers vermijden, niet meer aan tafel eten of dragen bijvoorbeeld alleen nog maar oordopjes, wat
ervoor zorgt dat ze heel erg gaan opletten dat ze geen geluiden horen en als ze die dan wel horen, worden
ze als het ware nog bozer dan ze al waren.
(Vereniging misofonie (2015-2018), “Neurobiologisch model van misofonie”, http://verenigingmisofonie.nl/watgebeurt-er-in-het-brein/ )
(Dr. Vulink, N. (2018), interview over misofonie, door: Floor van Dalen & Maud Thijsen, AMC 19-10-18)
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1.6. Hoofdvraag
Bij deze stoornis speelt de vecht- of vluchtreactie een grote rol en bij dit mechanisme wordt er naast de
gevoelens van boosheid en walging bij de misofoon, in theorie ook een fysieke respons opgeroepen in
het lichaam. Bij dit onderzoeken wordt er gekeken of dit ook echt het geval is, en de hoofdvraag luidt
als volgt:
“Zie je bij misofonen een fysieke respons, namelijk een verhoogde hartslag, als ze worden
blootgesteld aan misofonie triggers?”

1.6.1. Deelvragen
Het uiten van emoties, gebeurd bij volwassenen en bij kinderen op een hele andere manier. Bij
deze stoornis zal dat niet anders zijn, en daarom ga ik ook kijken naar het verschil in uiting
tussen volwassenen en kinderen en hoe je dat kan zien en wat daarop van invloed is. Deze vraag
luidt als volgt:
“hoe verschillen volwassenen en kinderen in de uiting van deze stoornis. wat heeft daar invloed
op?”
Bij een verwante stoornis, zoals autisme, is er een soort spectrum met hoe erg de stoornis van
invloed is op de persoon. Bij dit onderzoek wordt niet alleen de hartslag van het proefpersoon
gemeten, maar er wordt ook een vragenlijst gemaakt, de A-MISO-S scale. Deze vragenlijst geeft
aan in wat voor mate je misofonie hebt. Deze vragenlijst gaat gecombineerd worden met de
meting van de hartslag tijdens het kijken van een filmpje, en dan wordt er gekeken of de
patiënten waar er een hogere score uitkomt op de vragenlijst, ook een hogere hartslag hebben
bij de misofonie triggers in het filmpje.
“Heeft een hogere score op de A-MISO-S scale invloed op hoe sterk de reactie van
een misofoon zal zijn als hij wordt blootgesteld?”

9

2. Hypothese
2.1. Hoofdvraag
“Zie je bij misofonen een fysieke respons, namelijk een verhoogde hartslag, als ze worden
blootgesteld aan misofonie triggers?”
De verwachting is dat misofonen een verhoogde hartslag zullen vertonen als ze worden blootgesteld aan
misofonie triggers, als gevolg van de vecht- of vluchtreactie die ontstaat in de hersenen bij het horen of
zien van deze triggers.

2.2. Deelvragen
1) “hoe verschillen volwassenen en kinderen in de uiting van deze stoornis. wat heeft daar
invloed op?”
2) “Heeft een hogere score op de A-MISO-S scale invloed op hoe sterk de reactie van
een misofoon zal zijn als hij wordt blootgesteld aan misofonie triggers?”

1) Waarschijnlijk zal het verschil in uiting tussen kinderen en volwassenen te zien zijn, doordat
kinderen sneller boos zullen worden en dat laten zien aan de omgeving, als gevolg van een
minder ver ontwikkelde prefrontale cortex en dus de impulsbeheersing minder aanwezig is.
2) Het zal waarschijnlijk zo zijn, dat misofonen met een hogere score op de A-MISO-S scale ook
een hogere hartslag zullen hebben als ze worden blootgesteld aan misofonie triggers.
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3. Werkwijze
3.1. Uitleg proef
De proef die uitgevoerd gaat worden om antwoord te krijgen op de hoofd- en deelvragen, wordt door
twee groepen uitgevoerd. Door de groep mensen met misofonie en door een groep controle mensen
zonder misofonie.
De proefpersonen zullen twee dingen uitvoeren voor deze proef. Als eerste vullen ze de A-Miso-S
vragenlijst in. Deze vragenlijst bestaat uit 6 vragen en heeft als doel om de ernst van de misofonie te
meten bij iemand. Een hoge score betekent dat de misofonie heel heftig is en een lage score betekent
dat de misofonie niet aanwezig is of heel mild is. Deze lijst wordt ingevuld om te kijken hoe erg de
misofonie bij elke proefpersoon is.
(Schröder, A. (2013), “A-MISO-S scale”, https://misophoniatreatment.com/wp-content/uploads/2016/02/AMiso-S.pdf 2013)

Als tweede zullen de proefpersonen een filmpje kijken, terwijl hun hartslag wordt gemonitord . Dit
filmpje kan worden opgedeeld in 4 delen. Deel 1 bestaat uit een saai beeld, waarbij de rusthartslag wordt
gemeten bij iedereen. Deel 2 bestaat uit beelden die bij iedereen walging oproepen en dus de hartslag
omhoog zal gaan. Deel 3 is dan weer een saai beeld om de hartslag weer terug te krijgen naar de
rusttoestand. Deel 4 is het laatste deel wat bestaat uit beelden met twee mensen die een appel aan het
eten zijn. Dit zijn de misofonie triggers; de proefpersonen met misofonie zullen hier een hogere hartslag
krijgen, degene die een hoge score hebben op de A-MISO-S scale zullen de hogere hartslag krijgen, de
proefpersonen uit de controlegroep zullen hier geen tot weinig verhoging ondergaan van de hartslag.
De vragenlijst heeft als bedoeling de mate te meten waarin de stoornis voorkomt bij de misofonen, maar
ook voor deelvraag is dit een grote richtlijn.
Het filmpje dient als trigger, zodat er een misofone reactie kan worden gemeten bij de proefpersonen.

3.2. Benodigdheden proef
-

Groep misofonen
Controlegroep
A-MISO-S scale
(Schröder, A. (2013), “A-MISO-S scale”, https://misophoniatreatment.com/wpcontent/uploads/2016/02/A-Miso-S.pdf 2013)

-

A-MISO-S scoringsmodel
(Schröder, A. (2013), “A-MISO-S scale”, http://verenigingmisofonie.nl/wp-content/uploads/2015/01/AMiso-S-vragenlijst.pdf 2013)

-

Filmpje met misofonie triggers
Hartslagmeter
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3.2.1. Schaalverdeling A-MISO-S scale
De A-MISO-S scale is opgebouwd uit 6 vragen, waarbij je maximaal 24 punten kan halen. Bij
elk van de 6 vragen krijg je 5 opties, waarvoor je 0 T/M 4 punten kan krijgen. Als je 0 punten
haalt op de hele test dan heb je geen misofonie, haal je 24 punten, dan heb je hele erge last van
misofonie.
De schaalverdeling van deze test verloopt als volgt:
0-4 punten:

Géén misofonie

5-9 punten:

Milde symptomen van misofonie

10-14 punten:

Middelmatige symptomen van misofonie

15-19 punten:

Ernstige symptomen van misofonie

20-24 punten:

Zeer ernstige symptomen van misofonie

(Schröder, A. (2013), “A-MISO-S scale”, http://verenigingmisofonie.nl/wp-content/uploads/2015/01/AMiso-S-vragenlijst.pdf 2013)

Hoe verder de misofonie bij iemand is ontwikkeld en hoe erger hij of zij dit ervaart, hoe meer
dit zorgt voor een belemmering in het leven van dit persoon. Als iemand in de laatste categorie
scoort van de test, dan zal deze belemmering zodanig erg zijn dat hij of zij geen normaal leven
meer kan leiden op den duur. Als iemand in de eerst categorie valt, dan ervaart hij of zij geen
stressreactie bij het horen van misofonie triggers.

3.2.2. Tijdframes filmpje
Het filmpje wat is laten zien is opgedeeld in vier delen. Elk deel heeft zijn eigen doel bij de test
en is terug te zien in de hartslagmetingen van de proefpersonen.
Tijdframes toelichting:
1. 0 - 90 seconden: Eerste deel van het filmpje, de beelden bestaan uit saaie beelden van
iemand zijn tuin. In dit gedeelte bevinden zich geen triggers en wordt de rusthartslag
van iemand gemeten
2. 91 - 135 seconden: Tweede deel van het filmpje, de beelden bestaan uit triggers die
voor iedereen walging oproepen. In dit gedeelte wordt de stressreactie van iemand
gemeten
3. 136 - 225 seconden: Derde deel van het filmpje, de beelden bestaan uit saaie beelden
van iemand zijn tuin. In dit gedeelte bevinden zich geen triggers en kan de hartslag weer
naar de rusttoestand terugkeren.
4. 225-285 seconden: Vierde deel van het filmpje, de beelden bestaan uit twee mensen die
een appel aan het eten zijn, dit zijn triggers voor misofonen. Dit gedeelte is bedoeld om
aan te tonen dat alleen bij misofonen de hartslag omhoog gaat bij het horen van dat
soort geluiden.
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4. Resultaten
Bij de proef zijn er 5 misofonen getest, en naar deze misofonen zal in het verslag gerefereerd worden
naar misofoon 1, 2, 3, 4 of 5. Bij de controlegroep zijn er 10 personen getest, in het verslag zal steeds
dezelfde persoon gebruikt worden bij de resultaatbespreking van deze groep.

4.1. Uitslag misofonen

In de onderstaande tabel wordt de uitslag van de A-MISO-S scale weergegeven, die is afgenomen bij
de misofonen van de proefpersonen. Hierboven staat een grafiek van alle hartslagmetingen van deze
groep bij elkaar.

De uitslag van de A-MISO-S scale die is afgenomen bij de controlegroep, wordt niet uitgebreid
besproken in dit hoofdstuk. De uitslagen zijn achterin terug te vinden bij de bijlagen. De rest van alle
uitslagen, individuele hartslagmetingen en de vragenlijsten, zijn ook uitgebreid terug te vinden in de
bijlagen. In de grafiek zie je dat de tijd in seconden is uitgezet tegen de x-as en de hartslag in bpm tegen
de y-as.
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In de twee bovenstaande grafieken worden de hartslagmetingen van beide geteste groepen weergeven,
in de bovenste grafiek staan de gegevens van de controlegroep en in de onderste grafiek worden de
gegevens van de misofonen weergeven. De zwarte lijn in beide grafieken, weergeeft de gemiddelde
hartslag van de geteste groep. Je ziet een duidelijk verschil in de hartslagmetingen van de 225 seconden.
Bij de gezonde groep blijft de hartslag gelijk aan de rusthartslag die er is gemeten in deel 1 en deel 3.
Bij de misofonen groep zie je inderdaad dat vanaf hier de hartslag omhoog bij blootstelling aan de
triggers voor misofonie.
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In de onderstaande grafiek wordt de hartslag van een misofoon vergeleken met de hartslag van een
gezond persoon tijdens de blootstelling aan de verschillende triggers. Beide proefpersonen hebben ook
de vragenlijst beantwoordt (zie bijlagen) en daar kwam misofoon 4 uit op 23 van de 24 punten en het
gezonde persoon op 2 van de 24 punten. Op basis van deze gegevens zou er dus verwacht worden dat
in deel 4 van het filmpje, alleen bij de misofoon de hartslag omhoog zou gaan.

In de grafiek hierboven zie je inderdaad alleen bij de misofoon een stijging van de hartslag en blijft de
hartslag van het gezonde proefpersoon mooi in de rust hartslag. Dit wijst erop dat alleen misofonen
reageren op de triggers van het vierde deel van het filmpje
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4.2. Verschil binnen de stoornis
Om de vraag: “Heeft een hogere score op de A-MISO-S scale invloed op hoe sterk de reactie van een
misofoon zal zijn als hij wordt blootgesteld aan misofonie triggers?” te beantwoorden, is er een grafiek
gemaakt met alle hartslagmetingen van de misofonen. Het tijdsinterval van 225 seconden tot 285
seconden, is het tijdsinterval waarin de proefpersonen worden blootgesteld aan misofonie triggers.

In de grafiek hierboven zie je inderdaad verschil in hoe intens de hartslag van een proefpersoon omhoog
gaat, als hij of zij wordt blootgesteld aan de misofonie triggers.
Je ziet vooral een groot verschil in reactie bij misofoon 3 en misofoon 4. De uitslag bij de vragenlijst
van misofoon 3 kwam uit op 14 punten, wat wijst op middelmatige symptomen van misofonie. De
uitslag van de vragenlijst van misofoon 4 kwam uit op 23 punten, wat wijst op zeer ernstige symptomen
van misofonie.
(Zie de bijlagen)
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In de onderstaande grafiek kan je zien dat misofoon 3 en 4 niet allebei even heftig op het vierde deel
van het filmpje reageren als je kijkt naar de hartslag in het tweede deel van het filmpje, tijdsinterval 90
seconden - 135 seconden. In het tweede deel loopt de hartslag van beide personen even hoog, terwijl in
het vierde deel daar een verschil in zit. Misofoon 4 reageert hetzelfde op het vierde deel als hij doet of
het tweede deel en misofoon 3 reageert minder heftig op het vierde deel dan op het tweede deel.
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5. Conclusie
5.1. Hoofdvraag
“Zie je bij misofonen een fysieke respons, namelijk een verhoogde hartslag, als ze worden
blootgesteld aan misofonie triggers?”
Je ziet inderdaad een significant verschil in hartslag tussen de misofonie patiënten en de controle groep.
Bij deel 4 blijft de hartslag van de controlegroep in de rusttoestand en bij de groep misofonie patiënten
gaat de hartslag omhoog zoals in deel 2 van het filmpje.
5.2. Deelvragen
1) “hoe verschillen volwassenen en kinderen in de uiting van deze stoornis. wat heeft daar
invloed op?”
2) “Heeft een hogere score op de A-MISO-S scale invloed op hoe sterk de reactie van
een misofoon zal zijn als hij wordt blootgesteld aan misofonie triggers?”
1) Uit het interview met Dr. Nienke Vulink blijkt dat kinderen inderdaad een minder verder
ontwikkelde prefrontale cortex hebben dan volwassenen. Ook uit de gesprekken die er gevoerd
zijn met de proefpersonen was het duidelijk dat kinderen sneller boos werden tijdens
blootstelling aan triggers en dat volwassenen juist meer ontwijkend gedrag vertoonden.
2) Het is zo dat een hogere score op de A-MISO-S scale leidt tot een hogere hartslag bij deel 4 van
het filmpje. Dit is het beste te zien bij misofoon 3 en misofoon 4. Misofoon 3 had 14 punten en
misofoon 4 had 23 punten. Bij de hartslagmeting van misofoon 3 zag je dat in deel 4 de hartslag
tussen de 100 bpm en de 110 bpm zat en bij misofoon 4 zag je dat in deel 4 de hartslag tussen
de 120 en de 135 zat. In deel 2 van het filmpje zag je dat misofoon 3 reageerde met een hartslag
tussen de 120 en de 130, net zoals misofoon 4. Je ziet dus dat bij misofoon 3 de beelden uit deel
4, de misofonie triggers, in mindere mate een stressreactie veroorzaken dan bij misofoon 4,
waarbij de hartslag in deel 2 en deel 4 zich rond dezelfde waarden bevindt.
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6. Discussie
6.1. Wat ging er fout
Onderschatting van het aantal misofonen
Om een goed beeld te krijgen van misofonie patiënten en hoe ze erop reageren heb je een groot aantal
patiënten ook nodig. Als je mensen een mail stuurt met de uitleg van de proef, blokkeren ze vaak bij het
vrijwillig blootstellen aan de triggers, omdat dit eigenlijk vrijwillig laten martelen is. Daarnaast is het
een redelijk nieuwe stoornis, als in hij is pas 20 jaar geleden op de kaart gezet en daardoor weten ook
veel mensen niet dat ze het hebben en gaan ze ook niet op zoek naar een diagnose. Dit zorgde voor nogal
wat problemen met het zoeken van proefpersonen in deze groep, en is deze groep kleiner geworden dan
wat in de eerste instantie de bedoeling was. Hierdoor is het beeld van de misofonie patiënten nog niet
heel erg betrouwbaar.
Hartslagmeter werkte niet goed
De hartslagmeter die eerst werd gebruikt werkte niet goed, door een vertraging in de meter. Daardoor
was het lastig om de intervallen van het filmpje te bepalen en kwamen er gekke resultaten uit. Het bleek
dat de hartslagmeter stuk was, daarom hebben we de metingen opnieuw gedaan met een andere
hartslagmeter, deze werkte beter en kon ook communiceren met een app die op een mobiele telefoon
gezet kon worden. Zo was de resultaatverwerking ook een stuk makkelijker in een keer.
A-MISO-S scale is subjectief
De A-MISO-S scale is door een persoon ingevuld en is dus subjectief. Het kan dus zijn dat twee personen
hetzelfde gevoel bij een trigger ervaren maar deze op een andere manier classificeren in de vragenlijst.
De vragenlijst geeft dus wel aan hoe erg het bij iemand is, maar de uitslag kan heel sterk verschillen per
persoon.
Begonnen met de verkeerde proef
In de eerste instantie was er een andere proefopzet, waar er gekeken werd naar de hardheid van het
geluid en hoe dat het prestatievermogen van een misofoon beïnvloedde. Deze proef bevatte alleen niet
de kern van de stoornis en was dus niet goed genoeg. Dit werd ontdekt bij het interview met Dr. Nienke
Vulink, toen het werkplan al was opgesteld. Het veranderen kostte dus wat tijd en zorgde ervoor dat we
later pas konden beginnen met de proeven.

6.2. Wat kan er verbeterd worden
Meer misofonen testen
Een verbeterpunt van de proef, zou zijn dat er meer misofonen getest worden bij deze proef, dit geeft
een beter beeld van de misofonie patiënten en wordt de uitslag betrouwbaarder. Dit komt doordat je dan
meer waarden krijgt om de gemiddelde hartslag van deze groep te meten en zo wordt het gemiddelde
van deze groep betrouwbaarder. Dit geldt natuurlijk ook voor de gezonde groep, ook deze groep
proefpersonen zijn uitgebreidt kunnen worden om een betrouwbaarder resultaat te verkrijge.
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6.3. Vervolgonderzoeken
Hersenscan tijdens blootstelling aan triggers
Dit onderzoek heeft een aantal dingen die het zouden kunnen aanvullen, maar wat niet haalbaar is binnen
een PWS. Één van die dingen is een hersenscan maken tijdens blootstelling aan de triggers. Bij zo’n
hersenscan zou je dan precies kunnen zien welke hersengebieden er betrokken zijn bij de stoornis, dit
zou een betere verklaring kunnen geven hoe de stoornis in elkaar zit.
Verschil man en vrouw
Het zou ook erg interressant zijn, om het verschil tussen mannen en vrouwen te bekijken bij deze
stoornis. Over het algemeen zit er een groot verschil in hoe deze twee groepen omgaan met emoties en
dit zou dan ook invloed hebben op de stoornis misofonie.
Met welke stoornissen heeft misofonie raakvlakken
Veel stoornissen hebben raakvlakken met elkaar en lijken op elkaar, het zou dus ook zeker interessant
zijn met welke stoornissen misofonie raakvlakken heeft, om het zo als stoornis beter te begrijpen, maar
ook om een beter behandeling samen te stellen voor deze patiënten.
Verschillende culturen
Bij een persoon met misofonie is het normen en waarden besef zeer hoog en hier in de westerse wereld
is het de cultuur dat het niet netjes is om bijvoorbeeld te smakken of slurpen, maar bijvoorbeeld in Japan
is het onderdeel van de cultuur om te smakken of slurpen als je iets heel erg lekker vindt en is het een
blijk van waardering voor de kok. Daar liggen de normen en waarden dus heel anders en is het een leuk
onderzoek om te kijken of misofonie ook bijvoorbeeld daar voorkomt in de samenleving.
Behandeling werking
Als laatste zou je kunnen kijken naar hoe de behandeling voor misofonie aanslaat bij patiënten en
waarom deze behandeling wel of niet werkt. Ook dan zou je weer gebruik kunnen maken van onder
andere een hersenscan of er zou gekeken kunnen worden naar de stoornissen die lijken op misofonie,
hoe die behandeld kunnen worden.
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7. Behandeling voor misofonie
Er zijn een aantal opties om je te laten behandelen voor deze stoornis, maar in het AMC
is de enige behandeling die speciaal voor misofonie is opgesteld. Bij deze behandeling
wordt je per leeftijdscategorie ingedeeld in een groep om de behandeling te volgen. Er is
een groep voor volwassenen en voor kinderen (12 t/m 17 jaar). De behandeling voor de
groep van kinderen met de leeftijd van tussen de 15-17 jaar zal besproken worden.
7.1. Opbouw van de behandeling
De behandeling begint bij een doorverwijzing van de huisarts. Naar aanleiding hiervan wordt je
uitgenodigd bij het AMC voor een intakegesprek op de afdeling psychiatrie. Na de intake wordt je op
een wachtlijst gezet en wordt je na 5 à 6 maanden uitgenodigd om deel te nemen aan één van de groepen.
De groepen bestaan uit 9 personen, en in de loop van het traject komt er niemand meer bij. De
behandeling zelf bestaat uit 8 bijeenkomsten, verspreid over 3 maanden. De eerste 7 weken is er elke
donderdagmiddag een groepssessie, deze bestaat uit twee keer 90 minuten. Bij de kinderen is de directe
omgeving zeer betrokken bij de behandeling, de ouders komen mee bij bijeenkomst 1, 5, 6 & 8 en de
broers en zussen komen mee bij bijeenkomst 6. Bijeenkomst 8 is een terugkomst sessie met de ouders,
dit is na 5 weken. In die 5 weken gaat de patiënt aan de slag met alle oefeningen die hij of zij heeft
gekregen.

7.2. Inhoud van de behandeling
7.2.1. Cognitieve gedragstherapie
Elke bijeenkomst is dus met sowieso 9 jongeren, van twee keer 90 minuten. Het eerste deel, waar vaak
mee wordt begonnen is de cognitieve gedragstherapie. Bij dit onderdeel van de behandeling gaan ze
ervan uit dat het niet aan de geluiden ligt die de misofoon hoort, maar door wat voor bril ze dit zien en
welke emoties ze daarbij opwekken. Bij de cognitieve gedragstherapie wordt er verteld hoe
geluidsverwerking gaat bij de misofoon zelf en dat ze dus zelf het negatieve gevoel aan het geluid geven.
Vervolgens wordt hierbij aangeleerd hoe ze de triggers anders kunnen interpreteren zodat ze de
negatieve gevoelens bij het geluid kunnen loslaten.
Wat ook wordt besproken bij dit onderdeel zijn onder andere de hoge normen van de misofonen en hoe
deze ervoor zorgen dat de hyperfocus voor geluid groter wordt, maar ook wordt er stressmanagement
besproken. Vaak hebben misofonen de neiging om tegenover alle inspanning die ze leveren te weinig
ontspanning te zetten. Wat ertoe leidt dat de balans in het brein van een misofoon altijd op spanning
staat. Er wordt aangeleerd om meer rust voor jezelf te creëren. Ook wordt er in kaart gebracht bij de
behandeling wanneer ze meer stress of spanning ervaren en hoe erg de triggers dan zijn en wat daar dan
voor zorgt, maar ook wat de patiënt blij maakt of waar de misofoon rust van krijgt.

Ontspanning

Inspanning

22

Waar ook gebruik van wordt gemaakt bij dit onderdeel is de triggers laten associëren met iets positiefs
of om het geluid anders te interpreteren. Dit wordt voor een groot deel gedaan door klassiek
conditioneren, door middel van filmpjes. Het beeld van het filmpje is iets waar de misofoon blij en
gelukkig van wordt en wat dus zorgt voor positieve reacties in het brein en het geluid bestaat uit
misofonie triggers. Zo worden de triggers in het brein gekoppeld aan een positieve emotie in plaat van
negatieve emoties zoals woede en walging.
7.2.2. Psychomotorische therapie
Het tweede gedeelte van de behandeling is het doe-gedeelte, waar de patiënten aandachtstraining en
ontspanningstraining krijgen.
Je aandacht kan gericht worden op 3 dingen:
1. Jezelf (gedachten en gevoelens)
2. Een taak (wat je aan het doen bent/moet doen)
3. De omgeving (alles wat niet bij de taak hoort)
Bij misofonen ligt de aandacht vooral bij de omgeving, vooral
de geluiden die te horen zijn in de omgeving. Wie is er
verkouden, wie werkt er op zijn computer, wie eet er een appel,
enz. Wanneer het geluid gehoord is blijft de aandacht hier ook
op gefocust, en lukt het schakelen naar de taak vaak niet meer.
Bij de stoornis misofonie gaat de aandacht bijna automatisch naar de omgeving toe. Bij de
psychomotorische therapie wordt er geleerd aan de misofonen hoe je de aandacht kan sturen door middel
van aandachtsoefeningen. Deze aandachtsoefeningen leren je je aandacht te sturen en te switchen tussen
jezelf, de taak en de omgeving. Deze oefeningen zijn erg simpel, bijvoorbeeld lantaarnpalen onderweg
of de voetstappen tellen tijdens het wandelen.
Zoals eerder al genoemd is, zijn misofonen over het algemeen erg gespannen en hebben ze geen goede
balans tussen inspanning en ontspanning. Bij het gedeelte van de psychomotorische therapie worden er
ook ontspanningsoefeningen gedaan en geoefent die thuis herhaalt moeten worden. Een van deze
oefeningen is de Jacobson oefening, waarbij je je lichaam steeds op verschillende plaatsen aanspant om
ze vervolgens weer te ontspannen. Met deze oefening krijg je een zwaar ontspannen gevoel in je lichaam
en leer je spanning te herkennen en kunnen de patiënten er eerder op ingrijpen.

7.3. Het doel van de behandeling
Het doel van de behandeling is niet dat de misofonie helemaal weggaat, dit kan ook niet, omdat er
verbindingen zijn gelegd in de hersenen tussen de betrokken gebieden en deze verbindingen kun je niet
meer weghalen. Je kan het zien als een karrenspoor of een uitgesleten pad. Deze kun je niet meer gaan
gebruiken en laten overgroeien met gras en bomen en je ziet het pad uiteindelijk steeds minder, maar
weg gaat dit pad niet meer. Je blijft het altijd zien en het blijft altijd aanwezig.
Dit is hetzelfde bij misofonie en het doel van de behandeling is dan ook niet om het helemaal te genezen
en weg te halen, maar om de patiënten er mee om te leren gaan. Dit door middel van gesprekken met de
patiënt met als doel in te laten zien dat sommige geluiden gemaakt worden, omdat iemand zelf stress
ervaart en even moet tikken met zijn pen of dat iemand moet kraken op chips, omdat chips dat nou
eenmaal doen. De eet normen van de misofoon worden als het ware voor een deel omlaag gebracht. Ook
wordt er dus aangeleerd hoe spanning invloed heeft op de stoornis en hoe ze dit dus omlaag kunnen
brengen door ontspanningsoefeningen. Ook wordt er geprobeerd om de geluiden een positieve betekenis
mee te geven, in plaats van een negatief gevoel.

23

Het doel van de behandeling zou je dus kunnen formuleren in iets als het omgaan met spanning en dat
er een keuze gemaakt kan worden waar je aandacht naar toe wordt getrokken.
De behandeling slaat helaas niet bij iedereen aan en is ook voor een groot deel gebaseerd op training en
net zoals naar de sportschool gaan, ben je niet gespierd na een keer. Dat kost tijd en veel investering in
de training van de spier. De behandeling slaat beter aan als je meer oefent met de oefeningen die je krijgt
aangereikt bij de bijeenkomsten, als je deze niet doet en afwacht dan zal het minder goed bij je werken.
Daarnaast is niet iedereen hetzelfde en kan het natuurlijk ook zo zijn dat de oefeningen niet voor elk
individu werken. Dit verschilt heel erg en waarom dat zo is wordt nog uitgebreidt onderzoek naar gedaan
in het AMC zelf.

24

8. Ervaring
Misofonie belemmert niet alleen het persoon met misofonie in zijn dagelijkse leven, maar
het heeft ook zeker invloed op de omgeving van dit persoon. Hieronder staat een verhaal
van de oudere broer van iemand met misofonie. Hij beschrijft een week aan tafel met een
misofoon.
Een week met een misofoon.
Maandag
Ik ben thuis en ben aan het studeren. Vervolgens komen mijn ouders thuis en gaan we beginnen met
eten klaarmaken. De vraag is wie er mee eten vooraf. Wat blijkt, ze eet niet mee, want ze eet met haar
vriendje. We besluiten dat nu het moment is om erwtensoep te eten, want dat kan nu zonder dat we
allemaal boze blikken toegeworpen krijgen. De dag wordt doorgesproken en we gaan van tafel.
Dinsdag
Ik kom thuis en wat blijkt, we eten met zijn zessen vandaag, want haar vriendje eet ook mee. Er wordt
besloten om pasta te eten, want dat is lekker makkelijk. Vlak voor het eten begint, gaat de muziek aan,
zodat ze geen last heeft van al het geluid wat wij maken. Tijdens de maaltijd blijkt dat het goed gaat
vandaag en dat ze nergens last van heeft, of dat ze het onder controle heeft. In ieder geval, het is gezellig
aan tafel en er is niets aan de hand.
Woensdag
Ik kom vlak voor het eten binnen, en het lijkt erop dat ze een vrolijke bui heeft. Ze doet gezellig, is bezig
met meezingen op de muziek die hard opstaat en ze moet lachen. We eten hamburger met rijst en sla,
en vlak voor we beginnen aan de maaltijd wordt de radio weer aangezet. Het begint gezellig en het lijkt
de goede kant op te gaan, totdat iets de stemming doet omslaan. Ik heb niet door wat het is maar het is
aan alles te merken. Ik neem een hap sla, en blijkbaar doe ik dat op een smerige manier volgens haar en
ik krijg de blik, maar inmiddels ben ik die al gewend en negeer ik die. Vervolgens maakt mijn broertje
een geluid, en die heeft de pech dat hij die blik niet kan negeren en ze beginnen ruzie te maken. De
stemming slaat om en na de maaltijd vlucht iedereen naar zijn kamer om het incident te vergeten.
Donderdag
De stemming vooraf aan de maaltijd is nog steeds niet al te best en het is te merken aan haar gedrag.
Onze moeder vraagt aan haar of ze liever ergens anders wil zitten en ze zegt ja. De stemming gaat weer
terug naar normaal en ze doet gezellig mee met de gesprekken die wij hebben. Achteraf blijven we nog
even zitten terwijl mijn broertje naar boven toe gaat met onze ouders en blijven wij met zijn tweeën
achter voor een karaoke sessie op nummers die we om en om kiezen en allebei leuk vinden. Hierna gaan
we allebei naar boven en is alles goed.
Vrijdag
Ons broertje heeft keeperstraining en onze moeder brengt hem dus we eten allemaal apart van elkaar op
verschillende tijden van de avond.
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Zaterdag
Iedereen heeft gesport en is moe en dit uit zich aan tafel. Eerst lijkt er niets aan de hand en gaat het
vooral over hoe het bij iedereen is gegaan. Het gesprek blijft hangen bij de wedstrijd van ons broertje
en je voelt de stemming langzaam omslaan. Uiteindelijk ontploft de bom en wordt het ruzie. Eerst onze
vader met haar omdat hij zich bedreigd voelt aan tafel en het gevoel heeft dat hij niet meer veilig kan
eten, vervolgens stormt hij van tafel af. Daarna krijgt het broertje de volle laag omdat hij aan het
smakken is en ze krijgen slaande ruzie hierdoor. Door deze ruzie zijn ze er alle twee klaar mee en
stormen ze kwaad van tafel af en zijn alleen mijn moeder en ik over. We hebben allebei zoiets van, oké
wat is hier nu gebeurd. We doen samen de afwas en gaan naar boven en gaan tv kijken.
Zondag
Ze eet niet mee want ze moet werken. Het gaat redelijk en de ruzie van de dag ervoor word niet over
gesproken.
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1. Interview met Dr. Nienke Vulink
Wat is misofonie in een notendop?
“Misofonie is wat mij betreft een stoornis in de aandacht, in de hyperfocus, op specifieke auditieve
prikkels. Repeterende prikkels die met name geproduceerd worden door mensen, dus menselijke
geluiden die tot extreme irritatie en woede leiden bij mensen. En langzaam door conditionering breiden
deze geluiden zich uit en kunnen zich zelfs uitbreiden tot bepaalde bewegingen. Mensen ontploffen echt
op het moment dat ze geconfronteerd worden met zo’n prikkel en omdat patiënten zich eigenlijk gelijk
bewust zijn dat het een overdreven reactie is zoeken ze dus de vermijding op. En dat is wel iets wat in
de ontwikkeling gebeurt, want als je kijkt naar jonge mensen, want het ontstaat eigenlijk op de 10-12jarige leeftijd dan zie je dat jonge mensen, vooral kinderen, nog wel echt kunnen ontploffen, en dat heeft
denk ik ook te maken met de ontwikkeling van de prefrontale cortex, dat is een gedeelte van de hersen
dat ook echt zorgt voor de regulatie van gedrag. En wat je dan ziet is dat kinderen echt ontploffen, dus
die gaan echt boos worden, het speelt zich namelijk vooral af in de thuissituatie, maar uiteindelijk leren
kinderen en volwassenen dat dit toch niet een gepaste reactie is en niet geaccepteerd wordt, dus denken
ze ik trek me terug, ik ga apart eten, ik ga op mijn kamer zitten, ik loop weg, ik doe oordopjes in of ik
ga andere dingen doen zoals tegengeluiden maken, achtergrondmuziek aanzetten dat soort zaken. Dit
was het niet echt in een notendop, want ik heb al een heleboel meer verteld, haha”
Wat maakt dat misofonie een stoornis is en waarom staat het nog niet in het DSM
“Wat het tot een stoornis maakt is de kern, dus eigenlijk twee dingen. Wat is een psychiatrische stoornis,
want dat wil je daar ook misschien wel mee vragen. Het is een psychiatrische stoornis, omdat het lijden
psychisch van aard is en vooral, omdat het niet door een specifieke auditieve prikkel altijd wordt
veroorzaakt en ook niet altijd in die omstandigheden. Je hebt wel vergelijkbare ziektebeelden, ik weet
niet of je gelezen hebt over hyperaccusus, dat zijn patiënten die zich bij de KNO-arts melden, omdat ze
zeer overgevoelig zijn voor een bepaalt spectrum van geluid. Het gaat heel vaak over hoge harde
geluiden en die mensen beschrijven dat dat binnenkomt en het echt pijn doet in hun oor. Bij de KNOarts kan bij deze patiënten een audiogram maken en kan dan ook aantonen dat daarin afwijkingen te zien
zijn. Daar heeft het dus heel specifiek met die auditieve prikkel te maken, dat is bij misofonie niet het
geval. Want wat beschrijven mensen bijvoorbeeld, die zeggen ik kan niet tegen smakken, dus
eetgeluiden dat is wel de kern waar mensen zich extreem boos of geïrriteerd door raken. Maar wat
patiënten dan bijvoorbeeld omschrijven, ik heb het extreem, het is ook ontstaan aan tafel bij bijvoorbeeld
mijn vader of moeder, daar begon het en niet bij anderen. En langzaam breidt het zich soms wel uit en
soms gaat het ook wel door naar vreemden, maar dat is dus ook context afhankelijk. En wat patiënten
ook heel vaak beschrijven is dat als een baby of een peuter aan het smakken is, dan heb ik er geen last
van. Omdat er dan dus blijkbaar een regulatie bij die patiënt optreedt van he die baby kan er ook helemaal
niets aan doen dat hij smakt, die doet dat gewoon, die kan zich nog niet beheersen. En dat is ook wat we
zien in de behandeling en ook bij de inhoud van de klachten, dat dus normen en waarden ook een
belangrijke rol spelen.”

Wat is er anders in de hersenen van iemand met misofonie in vergelijking met de hersen van
iemand die deze stoornis niet heeft?
“Ja, zeker, zeker. Kijk het is nog lastig om daar definitief antwoord op te geven, want het is dus iets
nieuws. Misofonie bestaat wel al heel lang, we krijgen patiënten van 65 jaar en ouder die heel blij zijn
na 50 jaar erkenning te krijgen, dus die hebben de klachten al hun hele leven lang. Ik denk dus niet dat
het nieuw is, maar wel dat het voor het eerst deze naam heeft. En wat je ziet is dat mensen met die
erkenning al een heel stuk voldoening krijgen, die denken van hiermee kan ik verder, maar ook dat er
dus een behandeling voor mogelijk is. Het lastige is dus wel omdat het zo nieuw is, wij als het AMC het
enige instituut ter wereld zijn dat een behandeling aanbiedt omdat wij de enige zijn die er echt
systematisch onderzoek naar hebben gedaan. Wij hebben dus twee studies gedaan, één EEG-studie,
waarbij je dus van die plakkertjes op je hoofd krijgt en waarbij je hersengolven meet, je herkent het wel
en een fMRI studie, dan maak je hersenscans. En deze twee studies hebben wel kunnen bevestigen dat
wij afwijkingen vinden bij patiënten, namelijk twee zaken. In de EEG-studie hebben wij ondervonden
dat de automatische verwerking van prikkels anders verloopt bij patiënten met misofonie. Dus we
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hebben dat onderzoek gedaan bij misofonie patiënten en gezonden mensen en we zien dan dat dat echt
significant anders is. Het lijkt erop dat bij de filtering van geluiden, daar iets misgaat. Daar kan je je iets
bij voorstellen bij het concept van misofonie. Vervolgens in dat fMRI onderzoek, wat we hebben gedaan
is mensen met misofonie en controles in die scanner hebben gelegd en die hebben we blootgesteld aan
gewoon normale saaie filmpjes, filmpjes met bijvoorbeeld misofonie triggers als iemand die een appel
eet en filmpjes die in het algemeen bij iedereen walging oproepen. En wat je dan ziet, twee dingen. Bij
de mensen met misofonie gaat heel specifiek bij de filmpjes met misofonie triggers de hartslag omhoog
en we zien dan dat een specifiek netwerk in de hersenen hyperactief wordt. En dat is dan het netwerk in
de hersenen, de ACC, anterior cingula cortex en de insula. Dat is een gebied in de hersenen wat
betrokken is bij het opmerken van opvallende gebeurtenissen en ook bij het aansturen van de aandacht
en het onthouden. En dat is dus hyperactief, heel specifiek bij die misofonie triggers. Dat geeft dus een
validatie, een idee, dat misofonie dus echt bestaat en heel specifiek bij die triggers is. En bij gezonde
controles vinden we dat allemaal niet. Ik heb je nog geen antwoord gegeven over die DSM, maar dat is
wel een belangrijke. Dat DSM is in die zin denk ik nuttig omdat het een internationale classificatie is,
waarmee we ieder geval wereldwijd dezelfde taal spreken over psychiatrische aandoeningen, we hebben
hier internationale criteria voor. Maar het DSM is alleen een classificatie netwerk, het zegt niets over de
eigenlijke inhoud, de kern. Dat is dus een belangrijke en een nadeel. Maar wat ook belangrijk is om je
te realiseren is dat het DSM een heel traag systeem is, we hebben net in 2013 het DSM-5 gekregen in
Amerika, een nieuwe update, dat is een keer in de zoveel jaar dat je de update krijgt. Maar daar gaat 10
jaar aan lobbyen aan vooraf om verandering erdoor te krijgen. Het loopt dus ontzettend achter, dus die
DSM daar heb je niet zoveel aan.”
Wat gebeurt er in de hersenen van iemand met misofonie als hij of zij een trigger waarneemt? U
had het eerder erover dat die specifieke triggers anders lopen bij iemand met misofonie, hoe lopen
die dan?
“Ja, dat is lastig om te zeggen. Wat we dus kunnen zien met die eeg-studies, is dat in de verwerking van
prikkels, de filtering van geluiden, dat gaat onbewust, dat kun je niet zelf regelen. Dat gebeurt in een
split second, en dat gaat dus ook echt anders bij iemand met misofonie dan bij iemand die dat niet heeft.
Dus blijkbaar gaat die verwerking anders en hoe dat precies zit, dus echt op het niveau van neuronen,
dat weten we gewoon nog niet, daar wordt moet nog veel meer onderzoek naar worden gedaan van hoe
komt dat dan, dan ga je ook al veel meer kijken naar de oorzaken van misofonie en wat wij zien is dat
patiënten ook echt beschrijven dat misofonie ook vaker in families voorkomt, we vragen altijd de
familiegeschiedenis uit en dan zie je echt dat als jij zelf misofonie hebt, dat de kans heel groot is dat er
iemand in jouw familie is die dezelfde klachten heeft, dat maakt dat wij ervan overtuigd zijn dat er dus
ook een zekere genetische kwetsbaarheid is betrokken is hierbij. Dat is bij de psychiatrie heel breed
natuurlijk het geval, ik denk dat er zo’n 50 tot 60% verklaarbare variatie zit in psychiatrische
ziektebeelden.”
Hoe ontwikkelt deze stoornis zich, wat heeft hier invloed op en op welke leeftijd ontwikkeld
misofonie bij iemand? Speelt de erfelijkheid daarbij ook een rol?
“Ja, ik denk dat je het zo moet zien. Het is sowieso niet een gen dat voor de stoornis zorgt, maar een
combinatie van verschillende genen, maar dat geldt natuurlijk in de hele psychiatrie. Het is die
combinatie van genen waarmee je wordt geboren, wat iemand kwetsbaar maakt voor het ontwikkelen
van de misofonie, dan is het nog steeds niet zo dat iedereen met die kwetsbaarheid ook de stoornis
ontwikkeld en vervolgens zijn er ook allemaal omgevingsfactoren die zorgen voor de ontwikkeling van
de ziekte, zoals persoonlijkheid en een aantal andere dingen die een rol spelen waarom iemand het
uiteindelijk ontwikkeld. En ook daarover, en dat is ook leuk denk ik om te zien aan de grote groep
patiënten die we inmiddels hebben onderzocht en wat we ook echt in de klinische praktijk zien is dat
specifieke persoonlijkheidskenmerk, dan heb ik het over vooral wat neiging tot inflexibiliteit en
perfectionisme en een hoog moraal hebben, dat dat wel kenmerken zijn die beduidend vaker voorkomen
bij mensen met misofonie. En dat geeft ons dan ook gedachten over de ontstaanswijze en het interessante
is bijvoorbeeld dat de insula, die ook betrokken lijkt dus bij de ziekte, die is bijvoorbeeld ook betrokken
bij mensen die een hele hoge moraal hebben. Dus blijkbaar zit er een natuurlijke overlap in die
hersencircuits.”
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Is misofonie dan ook verwant aan bepaalde stoornissen zoals OCD bijvoorbeeld?
“Ja, we zijn zelf ook nog een beetje op zoek naar binnen welk spectrum van stoornissen we misofonie
kunnen plaatsen. We hebben in het begin ook meer gekeken past het in het dwang spectrum, daar vind
ik het minder goed bij passen. Ik vind het meer impulsiviteit, waar dwangstoornissen compulsief zijn.
De belangrijkste overlap die wij vinden is met aandachtsproblemen, daar heeft het grootste deel van de
patiënten last van en soms zelfs zo erg dat je kan spreken van ADD, dat is echt een andere
ontwikkelingsstoornis in het brein. We zien daarbij ook overlap met autisme, bij autisme is een van de
hoofdkenmerken dat patiënten moeite hebben met prikkelverwerking. Bij autisme gaat het niet alleen
om geluidsprikkels maar ook om visuele prikkels en tactiele prikkels. Die patiënten hebben ook een
verschil in hyperreactiviteit, maar ook hyporeactiviteit op die prikkels. Dat is een belangrijk kenmerk
van iemand met autisme, dus dat boeit ons ook, goh kan het dan dat misofonie een heel geïsoleerd stukje
daarvan is of is het een stoornis op zich. We krijgen hier ook patiënten binnen die zowel autisme hebben,
als heel specifiek misofonie. Dat soort vragen moeten we in de toekomst veel onderzoek gaan doen.”
We hebben het erover gehad waarom het een stoornis is en wat voor stoornis is , maar hoe wordt
misofonie gediagnosticeerd? Wat voor gedrag is nodig voor een diagnose?
“Dat doen we dus echt door gedegen psychiatrisch onderzoek. We hebben dus inmiddels zoals ik al zei
2000 patiënten hier gezien en al die patiënten worden door mij en twee collega psychiaters onderzocht,
omdat we juist willen weten met welke klachten de patiënt leeft, maar ook zodat we goed onderscheid
kunnen maken. Soms meldt er dus iemand met misofonie klachten, maar na goed psychiatrisch
onderzoek blijkt dat het iets heel anders is. Veel mensen stellen de diagnose inmiddels zelf, want heel
veel huisartsen, psychologen, psychiaters, KNO-artsen hebben er nog nooit van gehoord, maar door de
media-aandacht zijn mensen zelf op het spoor gekomen van misofonie en zijn erover gaan lezen op
internet en denken: “Hé ik heb, ik ga naar mijn huisarts.” en krijgen daar een doorverwijzing naar het
AMC, maar na goed onderzoek blijken ze heel ergens anders last van te hebben. Zo had ik laatst een
vrouw en die bleek primair last te hebben van een posttraumatische stress stoornis, die had last van
geluid, maar bij doorvragen en goed psychiatrisch onderzoek bleek het geen misofonie maar een
posttraumatische stress stoornis en daarom is dat onderzoek heel noodzakelijk. Wij hebben met onze
groep op basis van alle patiënten die we hebben gesproken en onderzoek naar hebben gedaan, hebben
wij een aantal criteria opgesteld, diagnostische criteria die wat ons betreft belangrijk zijn, waarop je als
basis een diagnose stelt. Het hoofd crtiterium is echt dat patiënten een extreme irritatie en woede voelen
bij het horen van specifieke triggers, en wat ons betreft horen eetgeluiden daar absoluut bij. Maar goed
daar moeten we dus ook nog onderzoek naar doen. En het allerbelangrijkste bij een psychiatrische
stoornis is de ernst van het lijden en de beperking in het functioneren. Als een patiënt door het lijden
zich gaat terugtrekken en daardoor niet meer naar zijn werk kan, of niet meer samen kan eten, dan spreek
je van een psychiatrische stoornis.”
Waar wordt er op dit moment onderzoek naar gedaan bij misofonie patiënten?
“We zijn bezig met het in beeld brengen van de klinische populatie, door middel van inderdaad
vragenlijsten. Ander onderzoek, zoals ik al zei, is afbeeldend onderzoek, dat is in principe klaar, maar
daar kunnen nog allerlei vervolgstudies op gedaan worden. We hebben net een belangrijke
behandelstudie afgerond, waarin we dus gekeken hebben naar de behandeling die wij hier ontwikkeld
hebben. In de eerste studie van Arjen Schröder, die gepubliceerd is in zijn proefschrift hebben we al
laten zien dat het effectief is wat wij aanbieden, maar dat is een open studie. De volgende stap is met
onze nieuwe promovendus, Dr. Jager, klinisch psycholoog in opleiding, en wat we met haar hebben
gedaan is een RCT, en daarbij vergelijk je dus patiënten die niet behandeld worden met patiënten die
wel behandeld worden, om te kijken welke elementen van de behandeling nou echt effectief zijn. Er is
ook steeds meer internationale interesse naar dit ziektebeeld, ik ben net in Chicago geweest, vanuit Japan
en verschillende landen uit Europa krijgen van zowel patiënten als behandelaars verzoeken om
informatie of het liefst zelfs ook behandeling te krijgen en als je ook kijkt naar het aantal internationale
publicaties over dit onderwerp groeit ook.
“In Nederland en de rest van de Westerse wereld is het eigenlijk not done om te smakken of slurpen
tijdens het eten, maar in landen zoals Japan toon je dan juist dankbaarheid. Zie je hier dan ook verschillen
in de stoornis of juist helemaal niet?”
Juist dat willen we heel graag gaan onderzoeken, want een heel aantal ziektebeelden komen gewoon
ook wereldwijd voor, dus het zou ons zeker niet verbazen als dat ook zo is met misofonie in Japan. De
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uiting van ziektebeelden kan toch wel degelijk cultureel bepaald zijn, daar zijn we dus ongelofelijk
benieuwd naar.”
Hoe zit de behandeling voor deze stoornis in elkaar en wat voor invloed behoort het uit te oefenen?
“Ja, het heeft 4 aspecten. Ontspanningsoefeningen is een heel belangrijk component. Taak-concentratie
oefeningen zijn erg belangrijk, zodat je gewoon letterlijk leert je aandacht te verleggen.
Counterconditionering, waarbij je leert het geluid met iets positiefs te associëren. En stimulus
manipulatie, waarbij je dus leert het geluid aan te passen in je hersenen. Het klassieke voorbeeld van het
kraken van chips vergelijken met lopen door de sneeuw. Hè waarbij je dus uiteraard een positieve emotie
bij die sneeuw kan hebben. Dat zijn eigenlijk de 4 hoofdelementen. En wat wij heel goed hebben
gemerkt in de behandeling hier is dat het betrekken van de familie heel belangrijk is, bij een aantal
groepssessie komen de familieleden ook mee. En we besteden dus veel aandacht aan de moraal van
mensen. We hebben gemerkt dat als je bijvoorbeeld net zoals bij angststoornissen patiënten blootstelt
aan de triggers, het niet weggaat en het juist erger wordt. Door de expertises te bundelen zijn we gewoon
heel goed gaan inzoomen op de inhoud van de klachten en vanuit die klachten gaan we dan kijken waar
heeft het nou mee te maken, welk model zit hierachter. Die conditionering waar ik het over had, die
hyperfocus die ontstaat, op dat model zijn we gaan nadenken, nou wat voor soort oefeningen helpen bij
deze klachten. Dus dat is echt op basis van heel gedegen inzicht en onze psychologen zijn ook heel
ervaren en hebben ook al mensen behandeld binnen een dergelijk spectrum met die klachten en gaan
dan kijken van wat zal wel werken en wat nou niet. Het leukste wat je ook ziet is na 1500 mensen
behandeld te hebben, met de visie van psychologen de behandeling ook verbeterd kan worden.
“Dus het is ook deels op basis van andere behandelingen, van goh dit aspect komt overeen met
misofonie, dat kan op zo’n manier behandeld worden?”
Ja, natuurlijk ga je ook kijken wat je al weet op basis literatuur bij impulsregulatie problematiek, bij
agressie, de hyperfocus. Je weet dus op basis van literatuur ook al wat zou kunnen helpen. En het leuke
is ook altijd dat je evaluatie krijgt van patiënten aan het einde van de behandeling, ook daarmee gaan
we altijd aan de slag.”
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2. Uitslag test mensen met misofonie
2.1. Proefpersoon 1
A-MISO-S scale: 19 punten
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2.2. Proefpersoon 2
A-MISO-S scale: 15 punten

140
135
130
125
120
115
110
105
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265
270
275
280

Hartslag (in bpm)

Hartslagmetingen misofonie patiënten tijdens blootstelling aan trigger:
Misofoon 2

Tijd (in seconden)

34

2.3. proefpersoon 3
A-MISO-S scale: 14 punten
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2.4. proefpersoon 4
A-MISO-S scale: 23 punten
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2.5. proefpersoon 5
A-MISO-S scale: 15 punten
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3. Uitslag test controlegroep
3.1 Proefpersoon 1 controle
A-MISO-S scale: 1 punt
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3.2. Proefpersoon 2 controle
A-MISO-S scale: 0 punten
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3.3. Proefpersoon 3 controle
A-MISO-S scale: 2 punten
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108
117
126
135
144
153
162
171
180
189
198
207
216
225
234
243
252
261
270
279

Hartslag (in bpm)

Hartslagmeting tijdens blootstelling aan triggers:
Gezond persoon 3

Tijd (in seconden)

40

3.4. Proefpersoon 4
A-MISO-S scale: 0 punten

140
135
130
125
120
115
110
105
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
0
9
18
27
36
45
54
63
72
81
90
99
108
117
126
135
144
153
162
171
180
189
198
207
216
225
234
243
252
261
270
279

Hartslag (in bpm)

Hartslagmeting tijdesn blootstelling aan triggers:
Gezond persoon 4

Tijd (in seconden)

41

3.5. Proefpersoon 5 controle
A-MISO-S scale: 1 punt

140
135
130
125
120
115
110
105
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
0
9
18
27
36
45
54
63
72
81
90
99
108
117
126
135
144
153
162
171
180
189
198
207
216
225
234
243
252
261
270
279

Hartslag (in bpm)

Hartslagmeting tijdens blootstelling aan triggers:
Gezond persoon 5

TIjd (in seconden)

42

