
 

Bart Vinck, Karel Vingerhoets: ‘Over tinnitus’ Uitgeverij Manteau, Antwerpen 2020 
ISBN 978902233721 (Tinnitus/ Oorsuizen/ Informatief/lotgenoten/PO/AG) Zie ook: 
https://www.standaarduitgeverij.be/  

Soort boek/ziekte stijl: 

Covertekst: ‘Tinnitus (oorsuizen) en hyperacusis (overgevoeligheid voor geluid) 

kunnen een enorme impact hebben op de levenskwaliteit. Helaas krijgen patiënten 

maar al te vaak de boodschap: "Je moet ermee leren leven.' 

Wat is tinnitus? Waar komt het vandaan? Beeld ik het mij in? Zullen deze vreselijke 

geluiden in mijn hoofd of oor ooit stoppen? 

In Over tinnitus probeert professor Bart Vinck een antwoord te formuleren op deze 

vragen. Hij gaat dieper in op stilte, geluid en ons gehoor, beschrijft hoe tinnitus en 

hyperacusis kunnen ontstaan – het is geen inbeelding! – vertelt over de verschillende 

gedaanten van tinnitus en hyperacusis en bespreekt ten slotte de mogelijke 

behandelingen. Een multidisciplinaire aanpak op maat van de individuele patiënt is 

de sleutel tot een succesvolle behandelmethode. 

Ook vertellen zes mensen met tinnitus hun verhaal. Karel Vingerhoets verbeeldt zijn 

tinnitus-ervaring met poëzie en collages. Tot slot brengt hij met "Schaduw van geluid' 

verslag uit van zijn persoonlijke traject. 

Over tinnitus is een boek voor alle patiënten en hun omgeving, maar ook voor alle 

hulpverleners, met een hoopvolle boodschap: er bestaat een (uit)weg naar een beter 

leven. Want: "Ook uit een glas waar een barst in zit, kan nog gedronken worden.' 

 

Over de schrijver:  

https://www.on-gehoord.com/ontmoet-de-expert/ : Prof. dr. Bart Vinck is nationaal 

en internationaal expert in de Audiologie, verbonden aan de Universiteit Gent. Reeds 

in 1998 richtte hij de eerste tinnituskliniek in Vlaanderen binnen het Universitair 

Ziekenhuis van Gent op. Later ontwikkelde hij het hoorzorgprogamma HearingCoach 
en nu is hij de drijvende kracht achter ON-GEHOORD: In het expertisecentrum ON-

GEHOORD in Brugge biedt hij als eerste een innovatieve trapsgewijze en 

multidisciplinaire aanpak voor de diagnostiek en begeleiding van personen met 

tinnitus/hyperacusis in Vlaanderen. Zie ook http://www.cosmipolis.be/NL/vinck.asp  

 

Karel Vingerhoets: zie https://www.standaarduitgeverij.be/auteur/karel-

vingerhoets/ ‘Karel Vingerhoets is acteur, schrijver en beeldend kunstenaar. Toen in 

2003 tijdens een toneelrepetitie een geweer te hard afging bij zijn rechteroor, begon 

zijn lijdensweg. Hij kreeg een gespecialiseerde psychologische behandeling en 

bevrijdde zich van de demonen, onder andere dankzij het schrijven van gedichten, 

dagboeken en het maken van collages. Met zijn educatieve vertelling van zijn 

persoonlijke tinnitustraject ‘Schaduw van geluid’ zet hij zich creatief in voor 

lotgenoten.’ 

Bespreking:  
Professor dr. Bart Vinck schreef dit boek, terwijl ervaringsdeskundige en acteur Karel 

Vingerhoets het heeft geillustreerd en voorzien van gedichten. Daarnaast staan er ook 

https://www.bol.com/nl/c/bart-vinck/3893158/
https://www.bol.com/nl/c/karel-vingerhoets/6130903/
https://www.bol.com/nl/p/over-tinnitus/9200000124634567/
https://www.standaarduitgeverij.be/
https://www.on-gehoord.com/ontmoet-de-expert/
http://www.cosmipolis.be/NL/vinck.asp
https://www.standaarduitgeverij.be/auteur/karel-vingerhoets/
https://www.standaarduitgeverij.be/auteur/karel-vingerhoets/


ervaringsverhalen in van patiënten die in de kliniek van Bart Vinck zijn behandeld. 

Steeds, na een hoofdstuk met informatie. 

In het eerste hoofdstuk gaat Vinck in op de geschiedenis van tinnitus. Het tweede 

hoofdstuk over de werking en functie van het gehoor. Hoofdstuk drie behandelt 

Tinnitus zelf, hoofdstuk vier gaat over de verschillende soorten Tinnitus, en in 

hoofdstuk 5 komen aanbevelingen voor behandeling aan bod. In hoofdstuk 6 de 

aanpak van Tinnitus en hyperacuse zoals deze in zijn kliniek in België plaatsvindt. 

Tenslotte gaat Vinck in op het onder controle brengen van onderliggende 

spanningsfactoren. Het boek eindigt met een bijdrage van Karel Vingerhoets met  

mailwisseling, verhaal, tekeningen, gedichten. 

Wat viel op:  

-Dit boek is een naslagwerk voor vele mensen die iets willen weten over hoe Tinnitus 

(oorsuizen) en hyperacusis (overgevoeligheid voor geluid) werken. Helder wordt door 

Bart Vinck onder andere uiteengezet hoe het oor werkt, hoe verschillend Tinnitus en 

hyperacusis en de oorzaken daarvan zijn. Hij levert daarbij ook adviezen voor 

behandeling. Bovendien wil hij het ‘je moet ermee leren leven uit de vocabulaire van 
artsen, omdat Tinnitus  en hyperacusis behandelbaar zijn.  

-Daarnaast staan in het boek een aantal ervaringsverhalen van mensen die baat 

hebben gehad van de behandelingen bij On gehoord een expertisecentrum voor  

Tinnitus (oorsuizen) en hyperacusis (overgevoeligheid voor geluid) te Brugge, België.  

-Dat Vinck oordopjes of ruisgeneratoren afraadt. Jet afschermen  van de peip of die 

overstemmen met een ander geluid, heeft volgens hem geen zin. Hoorapparaten, 

psychotherapie en relaxatie wel. Terwijl het per patiënt verschillend kan zijn wat er 

zal werken. Doel is niet de tinnitus wegwerken, maar vooral de impact ervan op het 

leven te verminderen.  

-Dat Vinck Tinnitus ziet als een symptoom van mentale overbelasting en een 

multidisciplinaire benadering wil, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van cognitieve 

therapie. 

Citaten: 

Pag.89: ‘Iemand die  chronisch last heeft van hyperacusis is letterlijk overgevoelig 

geworden voor alledaagse geluiden die voor anderen niet storend, hinderlijk of 

pijnlijk zijn.’ 

Pag. 104: ‘Het advies ‘leer er maar mee leven’ moet uit de spreekkamer gebannen 
worden.’ 

 

Pag.152: ‘Op advies van de professor besloot ik om iets met mijn tinnitus te doen. Om 

te proberen te uiten wat mijn tinnitus met mij doet. Ik legde een tinnituslogboek aan, 

met illustraties die ik maak op mijn computer. Van weerstand naar spel’ is titel van 

het werk. De overactiviteit van mijn hersenen zoekt een uitweg. Ik gebruik het beeld 

van een doolhof.’ 

Inzien: https://www.bol.com/nl/p/over-

tinnitus/9200000124634567/?suggestionType=browse&bltgh=kXl75gFfnQU2rRk0

RuhJ4Q.1_2.3.ProductPage#modal_open  

https://www.hoorzaken.nl/tinnitus/
https://www.hoorzaken.nl/nieuws/tinnitus-symptoom-mentale-overbelasting/
https://www.bol.com/nl/p/over-tinnitus/9200000124634567/?suggestionType=browse&bltgh=kXl75gFfnQU2rRk0RuhJ4Q.1_2.3.ProductPage#modal_open
https://www.bol.com/nl/p/over-tinnitus/9200000124634567/?suggestionType=browse&bltgh=kXl75gFfnQU2rRk0RuhJ4Q.1_2.3.ProductPage#modal_open
https://www.bol.com/nl/p/over-tinnitus/9200000124634567/?suggestionType=browse&bltgh=kXl75gFfnQU2rRk0RuhJ4Q.1_2.3.ProductPage#modal_open


Recensies/Extra: 

https://www.on-gehoord.com/  
https://www.eoswetenschap.eu/psyche-brein/inzicht-tinnitus: 

‘…Dit boek zal ongetwijfeld een eye-opener zijn voor heel wat patiënten en hun 

naasten. Jammer dat het bij tijden een ietwat gênante bewieroking van Bart Vinck 

wordt. Elke getuige heeft het over hoe fantastisch het was dat hij of zij uiteindelijk bij 

Vinck terechtkwam. Vinck heeft zelf een expertisecentrum voor tinnitus en reserveert 

er ook een hoofdstuk voor in het boek. Wie daardoor kan kijken, heeft een erg 

interessant, vlot leesbaar en afwisselend boek in handen.’ 

https://www.hoorzaken.nl/nieuws/over-tinnitus-boek-van-vlaamse-professor-bart-

vinck/  

https://www.standaarduitgeverij.be/bart-vinck-en-karel-vingerhoets-vertellen-hoe-

over-tinnitus-kan-helpen-bij-covid-19/  
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