
Wat te doen wanneer u deze goedaardige tumor heeft?

Brughoektumor

Wordt uw gehoor éénzijdig minder, heeft u evenwichtsklachten, oorsuizingen, 

hoofdpijn en soms gevoelsstoornissen in uw gezicht? Bij één of meerdere van 

deze symptomen kan het zijn dat u een brughoektumor heeft. Het is belangrijk 

te benadrukken dat een brughoektumor niet agressief is, dus niet uitzaait en niet 

levensbedreigend is. Een brughoektumor kan wel ingrijpende gevolgen hebben 

indien hij groter wordt en daardoor verschillende zenuwen of hersendelen beknelt. 

De tumor groeit op de gehoorzenuw en kan de evenwichtszenuw raken; vandaar 

dat er problemen kunnen ontstaan met het gehoor en/of het evenwicht. 

“Na de eerste schok hielp de NVVS-voorlichting mij 
om rustig over de behandelopties na te denken.”



Afwachten en eventueel behandelen
Bij een kleine brughoektumor is het medische 
devies: wait and scan, ofwel afwachten en regel-
matig controleren. Meestal wordt niet ingegre-
pen, omdat dit bepaalde risico’s met zich mee 
kan brengen. Ingrijpen wordt alleen gedaan als 
de tumor zodanig groeit dat hij andere proble-
men kan gaan veroorzaken, bijvoorbeeld omdat 
er druk op de hersenen ontstaat. Dan zijn er 
twee behandelingen mogelijk: microchirurgie, 
waarmee de tumor operatief wordt verwijderd. 
Of stereotactische bestraling met hoge precisie, 
waarmee de groei van de tumor wordt gestopt. 
Een behandeling zal de klachten over gehoor en 
evenwicht doorgaans niet verhelpen; het doel 
van de behandeling is ernstige problemen in de 
toekomst uit te sluiten.

Ondersteuning bij een soms  
lastige keuze
Welke behandeling voor u het meest geschikt 
is, kunt u uiteraard het beste bespreken met uw 
behandelend arts. U hebt in die lastige keuze 
een belangrijke stem. Het is daarom goed om 
uw eigen mening te vormen. De NVVS kan u 
bij uw zoektocht helpen door het bieden van 
goede, onafhankelijke informatie. Maar ook na 
de ingreep kan de NVVS u verder helpen, bij-
voorbeeld bij klachten over (eenzijdig) gehoor-
verlies, oorsuizen en evenwichtsproblemen. 
De NVVS kan u wegwijs maken in de mogelijk-
heden die er dan zijn. Ook kan de NVVS u in 
contact brengen met anderen die een brughoek-
behandeling achter de rug hebben, zodat u kunt 
leren van elkaars ervaringen. Onderling begrip 
kan voor u en uw naasten veel betekenen in een 
soms moeilijke periode.
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De NVVS-Commissie Brughoektumor zet zich 
in voor mensen met een brughoektumor, zowel 
voor diegenen die in het ‘wait and scan’-traject 
zitten als voor hen die reeds behandeld zijn. De 
commissie biedt informatie via brochures, via 
www.nvvs.nl/brughoektumor en via regionale 
informatiebijeenkomsten. De commissie biedt 
mogelijkheden om met andere mensen met 

een brughoektumor in contact te komen. Tot 
slot komt de commissie richting kno-artsen en 
audiologische centra op voor de belangen van 
mensen met een brughoektumor. 
Nieuwsgierig? Kijk vandaag nog op 
www.nvvs.nl/brughoektumor of bel met de 
NVVS voor nadere informatie. En vanzelfsprekend 
bent u welkom als lid of donateur!

Wat heeft de NVVS-Commissie Brughoektumor u te bieden?

NVVS (Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden)

Dé belangenvereniging voor iedereen met hoorproblemen  
– ook voor mensen met een brughoektumor!
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