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Journalist Lotte Stegeman 
wordt euh... nogal boos van 
sommige eetgeluiden. Chips, 
appels, popcorn: je kunt  
het beter niet in haar buurt 
verorberen. Voor haar kwaal 
bestaat een sjieke naam: 
misofonie. Leuk, maar hoe  
leer je omgaan met de 
eetgeluiden van anderen?   
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schappelijk artikel over de aandoening 
misofonie: ‘Extreme preoccupatie  
met heel specifieke geluiden die acuut 
enorme irritatie, woede en walging  
bij mensen oproepen.’ Bingo! Niks aan-
stellerij, wat wij hebben is echt. Maar 
hoe kom ik af van iets dat niet alleen 
mezelf hindert, maar ook ongemakke - 
lijk is voor familieleden, vrienden en 
collega’s die in mijn buurt geen hap  
meer in hun mond durven te steken? 

Wereldwijd probleem
Tijd voor een serieuze zoektocht, die 
niet heel moeilijk blijkt: er is sinds  
een paar jaar één officieel misofonie-
behandelprogramma op de hele aarde, 
nota bene op de psychiatrische afdeling 
van het Academisch Medisch Centrum 
(AMC) in Amsterdam. Ik maak een 
afspraak met psychiater Nienke Vulink, 
gespecialiseerd in de aandoening.  
De afgelopen jaren hoor je het woord 
misofonie steeds vaker. Ineens blijkt 
hetgeen waar ik al decennia aan lijd  
dus een echte aandoening. Waarom nu 
pas? Komt het meer voor dan vroeger?  
Vulink denkt van niet. Ze ziet genoeg 
zestigplussers op de poli langskomen, 
die de klachten al vijftig jaar hebben. 
Maar er was tot voor kort gewoon geen 
aandacht voor. ‘Mensen kregen te horen 
dat ze zich niet moesten aanstellen.’ 
Herkenbaar. Waar ik als kind al last  
van had, was toen gewoon nog totaal 
ongedefinieerd. 
Maar vanaf 2003 zagen Vulink en collega- 
psychiater Damiaan Denys ineens steeds 
mensen op de poli met overgevoeligheid 
voor geluiden. Beiden doken de litera-

tuur in. ‘Het was inderdaad niet eerder 
beschreven’, zegt Vulink. In 2009 start-
ten ze actief met hun onderzoek naar  
de aandoening, die de naam misofonie 
kreeg. Het was 2013 voordat Vulink het 
eerste artikel over de stoornis publiceer-
de, met duidelijke criteria. En toen ging 
het hard. Door mond-tot-mondreclame 
en media verspreidde de informatie zich 
razendsnel. Mensen uit alle windstreken 
meldden zich in Amsterdam. Vulink: 
‘We krijgen zelfs vragen vanuit het  
buitenland, van Amerika tot China.’  

Familiegeluid
Inmiddels zijn er wereldwijd meer dan 
veertig wetenschappelijke artikelen 
gepubliceerd en meldden zich in het 
AMC ongeveer 2000 mensen met miso-
fonieklachten. Vulink en haar collega’s 

 ‘Ik eet gewoon appels in de stilte - 
coupé. Doen anderen dat dan niet?’  
Ik kan het goed vinden met eind-
redacteur Mariken van Quest  
Psychologie. Maar ik stap mooi niet 

met haar in een trein. Want daar eet  
ze dus appels, en die zijn het allerergst. 
Vooral van die harde groene. Het geluid 
van tanden die een appel verscheuren, 
roept acute woede gevoelens in me op. 
Concentreren is geen optie meer tot de 
appel op is. Als het nou bleef bij die ene 
fruitsoort, was de schade beperkt. Maar 
ook chips zijn een kwelling. En naar 
bioscopen ga ik liever niet. Want als er 
voor of achter me iemand met een bak 
popcorn zit, is de lol eraf. Ik vind mezelf 
best verdraagzaam, alleen niet met 
eetgeluiden van anderen (van mijn eigen 
geluid heb ik geen last). Mijn omgeving 
doet verwoede pogingen begripvol te 
reageren. Maar het begrijpen doen de 
meesten niet.   

Niks aanstellerij
Tot een paar jaar geleden werkte ik op 
een redactie waar dagelijks bergen appels 
werden verstouwd. Ik had een lotgenoot: 
redacteur Carolien heeft hetzelfde pro-
bleem. Onze collega’s hielden rekening 
met ons, door bijvoorbeeld hun appels  
in partjes te snijden. Maar woede en 
walging liggen overal op de loer. Vanuit 
de trein delen we al jaren wekelijks foto’s 
van wanstaltige eters. Samen walgen 
schept een band, al wordt ons probleem 

er niet minder erg van. En wat ís ons 
probleem eigenlijk? Een tijdje terug 

stuurde Carolien verrukt een 
linkje door naar een weten-

 Appels in de stiltecoupé

Journalist Lotte Stegeman: ‘Het 
geluid van tanden in een appel, 
chips of popcorn roept acute 
woedegevoelens in me op.’
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Woest van bepaalde geluiden: wat is daar de oorzaak van?



hebben een goed beeld van de aandoe-
ning kunnen ontwikkelen. ‘Het hoofd-
kenmerk is die extreme preoccupatie 
met specifieke geluiden, die acuut heel 
erge irritatie, woede en walging oproe-
pen’, vertelt ze. ‘Eetgeluiden zijn verre-
weg het bekendste probleem. Meestal 
zijn de klachten het ergst in de eigen 
privé-omgeving. Maar ook bijvoorbeeld 
in het openbaar vervoer en restaurants 
kunnen de problemen heftig zijn. Het 
openbaart zich vaak al in de kindertijd, 
en een geluid van een specifiek familielid 
blijkt vaak het beginpunt.’ Opvallend is 
volgens de psychiater dat het uiteindelijk 
niet zozeer puur om het geluid zelf lijkt 
te gaan, maar dat ook van belang is wie 
het geluid maakt. Een appel die door  
een volwassene wordt gegeten roept 
woede op, maar dezelfde appel die door 
een kind of dier wordt gegeten niet. 
‘Gewoon omdat het relatieve gebrek aan 
eet manieren voor dieren en kinderen  
nog normaal is.’ 

Goede smaak!
Heftig knikkend hang ik aan Vulinks 
lippen. Dit gesprek is een feest van her-
kenning, al kan ik zelf niet één specifie-
ke aanstichter in mijn kindertijd aanwij-
zen. Ik ben geen over- 
gevoelige aansteller. Of 
wel, maar dan in ieder 
geval lang niet de 
enige. Maar de vraag 
die volgt: is het bij mij 
erg genoeg om in be-
handeling te gaan? Ik 
functioneer goed, heb 
thuis nergens last van 
omdat mijn man ook 
moeite met eetgeluiden 
heeft, en mijn aanvallen 
van boosheid op werk of 
in de trein los ik op door 
weg te lopen van de bron. Ik ben 
inmiddels steengoed in vermijden. En 
nog een belangrijke vraag: zou ik er 

eigenlijk wel van af willen? Ik vertel 
Carolien over mijn zoektocht, en zij 
reageert resoluut: ‘Ik zou nooit in behan-
deling gaan. Ik vind misofonie het toon-
beeld van goede smaak. Je hóórt niet 
smerig te eten. En je hóórt in een stilte-
coupé stil te zijn.’ 

Bakje chips is geen optie
Ze heeft een punt, vind ik. Maar Vulink 
denkt er het hare van. Wat Carolien zegt, 
herkent de psychiater bij veel patiënten. 
‘De meerderheid zegt hoge normen  
en waarden te hebben: ze vinden vaak 
simpelweg dat anderen zich netter  
zouden moeten gedragen. Vaak stellen 
ze hoge eisen aan zichzelf en hun  
om geving.’ Tja, en dan kom je volgens  
Vulink bij het volgende punt: hoge  
normen en waarden hebben is leuk  

en aardig. Maar als je echt lijdt onder je 
aversie tegen specifieke geluiden, heb je 
toch een probleem. ‘Het is aan ons om 
tijdens een intake te beoordelen of er 
sprake is van ernstig lijden. Als iemand 
zegt: ‘Het lukt me niet meer in die kan-
toortuin door de eetgeluiden die me 
afleiden’, dan is er wel iets aan de hand. 
Als een kind alleen nog kan luisteren 
naar de ademhaling van een klasgenoot 
en dus de toets verpest, wordt het on-
werkbaar. Als iemand verhuist naar een 
afgelegen woonboot om te ontsnappen 
aan bepaalde geluiden, beïnvloedt het 
zijn leven behoorlijk.’ Allemaal voor-
beelden die de psychiater voorbij zag 
komen. ‘Je moet je realiseren dat miso-
fonie extreme consequenties kan heb-
ben.’ Vulink ziet vooral bij kinderen tot 
twaalf jaar dat het zich ook kan uiten  
in agressie. ‘Ze kunnen zo boos worden 
dat ze tegen de muren slaan of verbaal 
agressief worden. In sommige gezinnen 

escaleert het dagelijks. Daar 
eten kinderen alleen op hun 
kamer, puur om eetgeluiden 
te vermijden. En daar is 
gezellig samen een film 
kijken met een bakje chips 

geen optie.’ 

Wat hoor je?
Of mijn geval erg genoeg is 
om in behandeling te gaan, 
kan Vulink in dit interview 
van een uurtje niet zeggen. 
‘Daarvoor zou ik een officiële 

intake moeten doen.’ Momenteel staan 
er bovendien al zeventig mensen op de 
wachtlijst voor de behandeling. Die 
bestaat uit een reeks groepstherapie-

Breinfoutje? 

Hoe komt een mens aan miso
fonie? Bij de eerste 109 patiënten 
deden de psychiaters gehoor

onderzoek: gehoorproblemen leken een 
voor de hand liggende oorzaak. Maar 
niemand van de 109 bleek een afwijking 
te hebben. Ligt de oorzaak dan dieper  
in de hersenen? Aan de hand van brein
onderzoek waarmee je hersengolven 
meet, kan aangetoond worden hoe de 
‘automatische gehoorprikkelverwerking’ 
bij mensen werkt. Bij patiënten met 
misofonie bleek die anders te werken 
dan bij mensen zonder de aandoening. 
Heftige reacties op bepaalde geluiden 
zouden daar een gevolg van kunnen zijn. 
Maar om zeker te weten hoe dat zit, moet 
nog meer onderzoek worden gedaan.

Misofonie begint vaak in de 
kindertijd, met het geluid 
van een specifiek familielid 
als beginpunt

Ik vind misofonie het 
toonbeeld van goede 
smaak: je hóórt niet 
smerig te eten
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Omgaan met ons

Ken je mensen die net als ik over-
gevoelig zijn voor geluid? Sorry, 
ook namens hen. Twee tips voor 

hoe je ons het beste kunt benaderen: 
■ Besef dat de boosheid voortkomt 
uit misofonie, en niet gericht is op jou. 
■ Maak het bespreekbaar, als het kan 
graag begripvol en openhartig. Dit 
geldt trouwens voor alle partijen. 
Want wij weten heus ook hoe verve-
lend het is als je niet meer durft te 
eten uit angst een woedeaanval te 
ontlokken. En dat jullie die geluiden 
niet expres maken. Toch?

sessies. Bernardette Blom is een van de 
psychologen die de sessies leidt. Stel dat 
ik me zou aanmelden, wat staat me dan 
te wachten? 
In acht sessies van vier uur krijgt een 
groep van acht personen verschillende 
soorten therapie, legt Blom uit. ‘De 
eerste sessies staan in het teken van het 
aanleren van verschillende technieken. 
In de tweede reeks leren de patiënten 
hoe ze die moeten toepassen in misofo-
niesituaties.’ Iets wat Blom dan bijvoor-
beeld met de groep doet, is stimulus-
manipulatie. ‘Je gaat aan de gang met 
het misofoniegeluid. We stimuleren 
patiënten om op zoek te gaan naar wat 
ze nog meer kunnen horen in het geluid, 
bijvoorbeeld met behulp van computer-
programma’s of door aan hun vrienden 
of familieleden te vragen wat die erin 
horen.’ Het geluid van iemand die z’n 
neus ophaalt, heeft bijvoorbeeld wat  

weg van het openschuiven van een 
gordijn of het vegen met een bezem.  
En smakken lijkt op laarzen die door  
de modder lopen. Welk geluid je kunt 
horen in het bijten in een appel? Blom: 
‘Probeer eens te doen alsof je papier 
hoort scheuren. Of een doos die is dicht-
gemaakt met tape, en die opengemaakt 
wordt.’ 

Denk aan je nichtje
Ook contraconditioneren kan helpen, 
legt Blom uit. ‘Dat betekent dat je leert 
een positieve of neutrale associatie te 
maken met je misofoniegeluid. Je zei  
me net dat je het niet erg vindt als je 
kleine nichtje Nibb-its eet, toch? Pro-

beer de volgende keer als je iemand 
chips hoort eten te denken aan 

haar. En zet haar foto op je 
bureau, zodat je die nieu-

we asso ciatie met het 
geluid versterkt.’ 

De andere onder-
delen die aan bod 
komen, zijn 
ontspannings-
training en 
aandachts-

training. Bij die laatste leren patiënten 
hun aandacht te verleggen van het geluid 
naar de taak waarmee ze bezig zijn.  
Bij de behandeling wordt ook de familie 
betrokken. Blom: ‘Mensen met miso-
fonie hebben vaak het gevoel: ik ben 
degene die moeilijk doet, waardoor 
iedereen op eieren loopt. Samen het 
probleem aanpakken kan enorm helpen.’ 
Aan het begin van de module vindt de 
eerste familiebijeenkomst plaats. ‘Veel 
familieleden vinden het prettig om te 
kunnen vertellen hoe het voor hen is. En 
ze krijgen uitleg over wat misofonie is, 
en wat in de behandelingen te gebeuren 
staat.’ In een latere bijeenkomst, als de 
patiënten klaar zijn om aandachtstech-
nieken toe te passen, komen ze nog  
een keer mee. Lukt het de patiënt dan 
bijvoorbeeld te focussen op een taak, 
terwijl zijn of haar familielid een miso-
foniegeluid maakt? 

Jij moet er iets mee
De behandelaars van het AMC blijven 
hun patiënten ook na die acht sessies 
volgen, voor hun verdere onderzoek naar 
misofonie. ‘Je ziet dat vijftig tot zestig 
procent van de patiënten een significante 
daling van klachten heeft’, zegt Vulink. 
‘Ze moeten alleen wel blijven oefenen. 
Het zou makkelijk zijn als de omgeving 
zich aanpast. Dat iedereen in de kantoor- 
tuin zijn appeltjes schilt, en dat stilte in 
de stiltecoupé ook ‘niet eten’ betekent. 
Maar dat gaat niet gebeuren. Jij hebt hier 
last van, dus jij moet hier iets mee.’ 
Ik lijd, maar wel met mate, concludeer  
ik na het horen van alle verhalen over 
schrijnender gevallen. Ik laat een poten-
tiële wachtlijstplek dus met liefde open 
voor een van hen. Wel neem ik de tips 
die ik bij Blom lospeuter ter harte (zie 
het kader ‘Zo overleef je appels/popcorn/
chips’). Voorlopig is nichtje Loulou mijn 
screensaver. Het zal mij benieuwen. Q

psychologie@quest.nl

Zo overleef 
je appels/
popcorn/chips
■ Wanneer heb je de meeste last van je 
klachten? Als je gestrest of moe bent 
wellicht? Ga op die momenten vooral 
niet naar de bioscoop als je het geluid 
van popcorn niet kunt verdragen. 
■ Zonder je af als je iets moet doen 
waarbij je niet afgeleid wilt worden. 
Vermijden is dan echt niet erg. 
■ Verwacht niet dat je zomaar zelf 
onder de knie krijgt wat je in acht pro
fessionele therapiesessies leert, maar 
je kunt eens proberen of je iets anders 
kunt horen in je misofoniegeluid. 
■ Probeer je aandacht te verleggen 
voor en tijdens een situatie waarin je 
misofonie opspeelt. Anticipeer op 
sociale gelegenheden die gepaard gaan 
met eten en drinken. Bedenk vooraf 
waar je je aandacht op gaat richten, 
zoals ‘tante Corrie komt, en met haar 
wilde ik praten over kitesurfen’.

50 tot 60 procent van de 
patiënten heeft minder 
klachten na de therapie

Ben jij over
gevoeldig voor 
andermans 
geluid? Doe de 
test op quest.nl/
misofonie
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