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Omar Carter heeft gehoorbeschadiging

Het begon met een hele schelle, hoge, ja een piep, een suis als het ware. In 
het ______________________ was het nog niet zo erg maar ik merkte het wel dat het re-
delijk, ja indringend was maar ja op dat ______________________ vond ik het al erg en 
toen naarmate de tijd verstreek want het is nu ______________________ jaar geleden, 
______________________ jaar. Sindsdien zijn er steeds meer toontje bijgekomen en ik 
merk ook wel elke ______________________ een paar keer dat er ineens spontaan een 
piep in je oor zit zoals ______________________ wel heeft maar bij mij is dat best wel 
vaak achterelkaar.

Hoe gaat dat dan?

Hoe gaat dat? Ja, ik zit ______________________ mijn ding te doen en ineens komt die 
piep naar boven. Ja, op dat moment is het wel even ______________________ .
Als je dit nu terugkijkt, is het logisch dat je gehoorbeschadiging oploopt als 
je tien uur lang in misschien dan 110 decibel staat.
Ik snap het wel, weet je , dat mensen zoiets zeggen maar het is niet zoiets 
waarvan ik ______________________ : nou ja, had daar toen mee gekomen, ofzo 
______________________ ik was mezelf ook wel bewust dat het schadelijk was maar 
met zo’n houding van het gebeurt me toch ______________________ maar om nou 
steeds terug te gaan kijken op ______________________ wat had ik beter kunnen 
doen. Dat gaat nergens over. Ik kan beter naar de toekomst ______________________ 
en kijken wat er nog op mijn pas ligt.

Was je je bewust van hoe schadelijk dat geluid kon zijn?

Ja, ik heb er wel over gelezen maar nee op dat moment had ik niet echt het 
gevoel van dit kan schadelijk zijn omdat ik sta zo vaak in discotheken en 
kroegen en zo, concerten waar het geluid ook hartstikke hard staat. Dan kom 
je wel naar buiten met een suis maar die verdwijnt toch altijd. Dus ja, op dit 
moment dacht ik ook niet echt van nou ja, het zal wel schadelijk zijn. Ik ging 
er gewoon mee door.
Elke tik van een bord komt in als een echt heel erg scherp en schel geluid 
dat heel doordringend is. Ja, dat voel je wel en ja ik ervaar het niet perse als 
hinderlijk maar fijn is het ook niet.
Een leven vol feest is nog steeds een goed leven voor mij.
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Ondanks dat je misschien het risico loopt dat je gehoorbeschadiging 
erger wordt?

Ja goed, maar als je over straat loopt, kan je ook geschept worden door een 
auto en zo zijn er nog meer dingen waarvoor je misschien wel risico loopt om 
dit of dat op te lopen. Ik weet nu wat ik fout heb gedaan, dus zorg maar in 
het vervolg dat het niet meer gebeurt. En dat is gewoon bescherming, volop 
bescherming. En als ik naar een concert ga, is het ook constant een beetje 
meer naar de achterkant omdat daar het geluid minder hard is, oordopjes 
in. Als ik me daar minder op mijn gemak voel, ga ik wel even weg. Sommige 
mensen wordt het op een goede manier bijgebracht door ouders die zeggen: 
je moet wel oppassen op jezelf. Ja en andere mensen komen er op een harde 
manier achter. En goed, ik ben er op een harde manier achter gekomen. 

En je zit nu met de gebakken peren.

Ja, ik zit nu met de gebakken peren. Dat is wel zo. Ik moet gewoon proberen 
verder te gaan.


