
Recensie: Anne De Smet 
 
Joost Treebusch: ‘Oorsuizen. Loop er niet voor weg’. Uitgeverij Free 
Musketeers, Zoetermeer 2009. ISBN 9789048405015 Zie ook: 
www.freemusketeers.nl 
 
Soort boek, ziekte, stijl: Het boekwerkje bevat losse verhalen en gedichten. Joost 
Treebusch schrijft over zijn kwaal tinnitus, oorsuizen. Met suizende oren leven is voor 
hem een dagelijkse beproeving. Elke dag probeert hij de juiste keuzes te maken, 
contact met de omgeving te houden en gevoelens van somberheid en machteloosheid 
te overwinnen. Hij hoopt met dit boek begrip te zaaien en lotgenoten te steunen. Het 
is een vlot geschreven boekje. Het geeft een duidelijk beeld over de ziekte en 
consequenties. De lezer kan bij elk verhaal insteken. 
 
Over de schrijver: Joost Treebusch (1946) is geboren in den Haag. Hij heeft twee 
kinderen en drie kleinkinderen. Hij werkte als beleidsmedewerker in de laatste baan. 
Muziek en het maken van videofilms zijn de hobby’s. Vroeger speelde hij in een 
beatgroep en schreef liedjesteksten. Met zijn eerste boek De stilte voorbij (2007) 
bracht hij tinnitus onder de aandacht. 
 
Korte beschrijving: De titel Oorsuizen, loop er niet voor weg, verwijst naar zijn 
moeizame, zo niet onmogelijke acceptatie om met continu gepiep, getingel, 
piccolofluitjes voluit op tien te leven. Van oorsuizen kan hij niet eens weglopen maar 
wel van geliefden of omgeving. Van een vrolijke vent veranderde hij in een 
onvriendelijke en later gereserveerde man die niet meer op een verjaardag of feest 
kwam of slechts een uurtje. In een huis vol gezellige mensen vertrekt hij naar de 
keuken om rust te vinden. Hij wil wel praten en luisteren maar kan dat vaak niet 
opbrengen. Een feestzaal blijft immers dagen lang doorklinken in zijn hoofd en dus 
kost het hem dagen om weer tot zichzelf te komen. Hij werd een ander. Zijn 
omgeving moest mee omschakelen. Mensen moesten hem eerst loslaten om hem te 
kunnen accepteren zoals hij is geworden. 
 
Wat viel op: De lezer wordt geconfronteerd met zijn wanhoop, twijfel en continu 
dilemma om de juiste afstand en nabijheid af te stemmen met geliefden en omgeving. 
Ondanks alles put hij de kracht om verder te leven uit het feit dat hij anderen niet in 
het hart wil raken en hen geven waar ze recht op hebben. 
 
Citaten: Pag. 23: ‘De stilte thuis laat ik ook maskeren door de radio.(…)Met 
achtergrondmuziek is de tinnitus draaglijker. Was het maar eens even weg, heel even 
maar. Dan kon ik nog eens horen en voelen hoe het is zonder gepiep.(…)Hoe klinkt 
stilte eigenlijk? Ik weet het niet meer. Het is nooit meer stil.’ 
Pag. 36: ‘Waarom lig ik nu in bed terwijl er beneden een verjaardag wordt gevierd? 
Waarom zit ik er niet gewoon bij? Lekker kletsen en lachen om van alles. Is dit mijn 
toekomst? Het bevalt me niks, het maakt me verdrietig en nog eenzamer. Eenzaam in 
huis vol met gezellige mensen.’ 
Pag. 102: ‘Ook mijn omgeving heeft me leren kennen in moeilijke omstandigheden. 
De kanten die ik nu heb waren er natuurlijk al, maar bleven verborgen tot dan toe. 
(…) Ik heb mezelf dus ook beter leren kennen. En dat is nodig om door te kunnen 
gaan.’ 
 
Recensie/extra: Drs. R.G.H. van der Wilk (15 april 2009 



http://www.oorzaken.nl/ ): ‘ Boek met ervaringsverhalen van tinnituspatiënt. In het 
boekje Oorsuizen, Loop er niet van weg beschrijft de auteur Joost Treebusch op 
pakkende wijze zijn ervaringen en omgang met zijn suizende oren. Door het lezen van 
dit boek krijgt de lezer een goed beeld tegen welke problemen een patiënt met flinke 
tinnitus (ander woord voor oorsuizen) in zijn dagelijkse leven aan loopt. Ook het 
gevecht dat de schrijver levert om zich staande te houden met deze voor hem 
slopende aandoening, de vermoeidheid die het kan veroorzaken en de paniek die het 
soms oproept, komen goed naar voren. Op de achterkant van het boek staat dat het 
ook bedoeld is om lotgenoten te vertellen hoe te leven met oorsuizen. Dit laatste komt 
in het boek niet uit de verf. Het boek bevat geen praktische tips en tijdens het lezen 
kwamen er tal van passages langs waarbij de ontstane problematiek met een oefening 
uit de ratio emotieve therapie verlicht zou kunnen worden. Als met al een goed 
leesbaar boek dat inzicht geeft in de problematiek maar zeker geen zelfhulpboek is; 
sterker nog voor een patiënt met een geringe beginnende tinnitus kan het lezen zelfs 
beangstigend zijn.’ 
 
Informatie van internet, op schrijversnaam: Maillijst voor het uitwisselen van 
ervaringen met tinnitus. Door het uitwisselen van dagelijkse ervaringen kan men 
elkaar tot steun zijn in het omgaan met oorsuizen. Hoewel het noemen van mogelijke 
medische dan wel technische oplossingen is toegestaan, verwijzen wij daarvoor naar 
de www.nvvs.nvvs.nl. Er wordt niet alleen geschreven over tinnitus maar ook 
dagelijkse humor of zorgen. Wilt u lid worden dan verzoeken wij u een email te sturen 
waarin staat wie u bent. Na het ontvangen van deze mail wordt u toegelaten in deze 
club. U kunt uw mail zenden naar joost.treebusch@hetnet 


