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‘Eindelijk heb ik de brug-
hoektumor geaccepteerd’
Ruim vier jaar weet Eric van Puffelen (53) dat hij een brughoektumor in zijn hoofd heeft.  

De tumor is stabiel. Ook al voelt hij zich niet ziek, toch ondervindt Eric in het dagelijks leven 

de gevolgen van deze tumor.
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“Ik kon niet meer staan, ik kon me alleen kruipend 
voortbewegen en ik had constant het gevoel dat 
de wereld scheef stond. In bed moest ik me aan 

de randen vasthouden omdat mijn hoofd dacht dat het bed 
scheef stond en ik eruit zou glijden. Ik wist meteen: er is 
iets stuk in mijn hoofd. Bang was ik niet, wel verkeerde 
ik in een lichte vorm van paniek: wat is er aan de hand? In 
eerste instantie stelde de huisarts mij gerust: een virus had 
mijn evenwichtsorgaan aangetast. Zware medicatie legde dit 
orgaan lam en even kwam ik tot rust en voelde ik me beter. 
Maar al snel waren de duizelingen terug. Ik voelde ze rechts 
in mijn hoofd. Bij de huisarts drong ik aan op een MRI-
scan. Ik weet niet waarom, maar ik had het gevoel alsof er 
iets geknapt was in mijn hoofd. Een MRI-scan wees uit dat 
ik een goedaardige brughoektumor met een omvang van 1 
à 2 centimeter in mijn hoofd heb. Ik besefte al gauw dat ik 
op de slechthorendheid na prima kan leven met deze tumor. 
Toch hakte de diagnose erin.” 

Duizelingen uitbannen
“De eerste zes maanden na de diagnose was ik vooral bezig 
met het accepteren van deze aandoening. Het was fijn dat 
ik van mijn werkgever de ruimte en tijd kreeg om dingen 
op een rijtje te zetten. Wat betekent de brughoektumor voor 
mijn huidige levenswijze? Kan ik mijn werk blijven doen? 
Kan ik blijven sporten? In hoeverre kan ik normaal blijven 
functioneren? Ook ging ik werken aan de duizelingen. Met 
een speciale fysiotraining is het me gelukt om mijn even-
wichtsorganen te trainen en de duizelingen uit te bannen. 
Met een tiental oefeningen werd de duizeligheid bewust 
opgewekt, bijvoorbeeld door iets op te pakken van de grond, 
snel op te staan van een stoel of omhoog komen in bed bij 

het opstaan. Door de oefeningen vaak achter elkaar te doen, 
neemt het goedwerkende evenwichtsorgaan op den duur 
de taken van het andere orgaan over. Eigenlijk ben ik nu zo 
goed als van mijn duizelingen af. Natuurlijk ben ik nog wel 
eens duizelig, maar dan doe ik een van mijn oefeningen en 
dan is het weer over.”

Moe en knorrig
“Het accepteren was een ander verhaal. Ik bleef op de oude 
voet doorgaan. Ik ging weer fulltime aan het werk en in mijn 
vrije tijd was ik druk met het coachen van de hockeyteams van 
mijn kinderen en nam ik deel aan allerlei clubcommissies. 
Maar de laatste tijd begint het te knagen. Ik merk toch dat 
mijn werk – ik geef leiding aan een afdeling van elf man – 
veel energie vreet, en ook de activiteiten voor de hockey-
club. Daardoor ben ik best vaak moe en soms ook knorrig. 
Dat is natuurlijk niet leuk voor mijn gezin. Daarom heb ik 
onlangs besloten mijn energie anders te verdelen zodat ik 
meer puf heb om leuke dingen met mijn gezin te doen en 
thuis ook wat gezelliger ben. Dat is er voorheen wel eens 
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bij ingeschoten. Terugkijkend op de 
afgelopen jaren, moet ik bekennen 
dat ik mezelf niet wilde laten kennen 
en vooral niet wilde laten merken aan 
mijn gezin, vrienden en collega’s dat 
de impact van een brughoektumor op 
mijn leven groter is dan ik had ver-
wacht. Ook al ben ik open over mijn 
aandoening, toch had ik er moeite 
mee om hulp te vragen of aan te geven 
dat ik met mijn rechteroor slechtho-
rend ben. Misschien schaamde ik me 
onbewust. Ik wilde niet zielig worden 
gevonden. Van mijn kno-arts heb ik 
geleerd dat het niet erg is om hulp te 
vragen of voor mezelf op te komen. 
Dat heb ik echt moeten leren. Dat zit 
niet in de aard van het beestje. Nu geef 
ik het aan dat ik op een bepaalde plek 
wil zitten tijdens een vergadering. Of 

vraag ik of mensen hun zegje willen 
herhalen. Het is fijn om te merken dat 
iedereen dat accepteert en begrijpt.” 

Wait & scan-beleid
“Het stelt me gerust dat de tumor 
sinds de diagnose niet zichtbaar is 
gegroeid. Ik ben blij met het wait 
& scan beleid, want een risicovolle 
hersenoperatie zie ik in dit stadium 
niet zitten. Nu ga ik eens per jaar op 
controle voor een MRI-scan en een 
audiologische test. Ook psychisch heb 
ik er geen last van dat er iets in mijn 

hoofd zit dat er niet thuishoort. De 
achteruitgang van mijn gehoor en de 
tinnitus vind ik een stuk vervelender, 
maar ook daar heb ik mee leren leven. 
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“Onlangs heb ik besloten mijn energie anders te verdelen zodat ik meer puf heb om leuke dingen met mijn gezin te doen en thuis ook wat gezelliger ben.”

‘Ik wilde niet laten merken welke impact  

de brughoektumor op mijn leven heeft’

Tips van Eric:
• Doe wat bij je past 
• Vraag om hulp/begrip indien 

nodig, zoek een klankbord 
• Accepteer dat wat er is zonder 

oordelen 



HOREN augustus / september 2014 7

m i j n  v e r h a a l

Al met al gaat het nu hartstikke goed met me. Ik probeer 
zo veel mogelijk uit het leven te halen en in het moment te 
leven. Niet te veel vooruitlopen op dingen die nog niet zeker 
zijn. Of zelfs nooit gaan gebeuren.”

“Ik ben blij met het wait & scan beleid. Psychisch heb ik er geen last van dat er iets in mijn hoofd zit dat er niet thuishoort.”

Eric als lid van de NVVS-Commissie 
Brughoektumor:
“Ik vind het zeer nuttig om kennis te maken met andere 
mensen die – net als ik – een brughoektumor hebben 
en om hen daar waar mogelijk te ondersteunen. De 
Commissie Brughoektumor van de NVVS is zich aan het 
herstructureren. Ik probeer daar een positieve bedrage 
aan te leveren. Zo zet ik de verzekeringskwestie meer op 
de kaart. Ik heb zelf ervaren dat op basis van een medi-
sche verklaring en keuring, ik hogere premies zou moeten 
gaan betalen, terwijl de premies momenteel juist worden 
verlaagd. Een brughoektumor wordt door de verzekerings-
maatschappijen als een bedreigende en wellicht dodelijke 
aandoening beschouwd. Geheel ten onrechte en vooral op 
gebrek aan kennis gebaseerd. Bij het woord ‘tumor’ gaan 
gelijk de alarmbellen rinkelen. Ik vermoed dat meer lotge-
noten tegen dit probleem aanlopen. Daarom wil ik vanuit 
de NVVS een voorlichtingscampagne starten om meer 
bekendheid te geven aan de brughoektumor bij verzeke-
ringsmaatschappijen. Ook ben ik als ervaringsdeskundige 
beschikbaar voor spreekbeurten in het land. Daarvoor heb 
ik een training bij de NVVS gevolgd. Mijn eerste lezing 
houd ik in september in het Radboudumc in Nijmegen, 
zie ook nvvs.nl/hooragenda.”

Meer lezen over de brughoektumor? 
Download gratis de flyer en/of kinderfolder over brug-
hoektumor op onze website nvvs.nl/winkel. Kijk ook eens 
op nvvs.nl/oefeningentegenduizeligheid voor meer  
informatie over oefeningen bij evenwichtsproblemen.

‘Ik probeer zo veel mogelijk  

uit het leven te halen  

en in het moment te leven’


