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WIDEX SUPER

Wilt u meer weten?

Uw audicien

informeert u graag.

Of kijk op

www.widex.nl

Door te kiezen voor Widex hoortoestellen, kiest u voor 

producten van een WindMade-gecertifi ceerd bedrijf. 

WindMade is het eerste wereldwijde consumentenlabel 

voor bedrijven die windenergie gebruiken.

HOORBAARHEID
BOVEN ALLES

  

De WIDEX SUPER is het enige toestel in het zgn. Super Power segment 

waarbij de gebruiker de Audibility Extender kan inschakelen, zodat ook 

hogere frequenties hoorbaar gemaakt kunnen worden.

        Super small, super power

        Zachte geluiden - die soms al lang niet meer worden gehoord -

        komen weer tot leven

        Betere oriëntatie dankzij lokalisatie van geluidsbronnen

        Weerbestendig draaggenot

advertentie

Gamma Knife: bestralen  
met de scherpte van een mes 
De NVVS-Commissie Brughoektumor organiseerde in samenwerking met het St. Elisabeth 

Ziekenhuis Tilburg op vrijdag 2 maart een HOORagenda-bijeenkomst voor brughoektumor-

patiënten. Een verslag. 

tekst Yvonne van Bellen 

Het St. Elisabeth-ziekenhuis in 
Tilburg is het enige zieken-
huis in ons land dat beschikt 

over een zogeheten Gamma Knife. Je 
kunt er messcherp mee bestralen zon-
der het omliggende gezonde hersen-
weefsel aan te tasten. Het is een enor-
me vooruitgang in de behandeling van 
onder andere brughoektumoren. De 
bestraling is eenmalig en de patiënt 
kan dezelfde dag naar huis. 

Hoe werkt de Gamma Knife ?
Patrick Hanssens is radiotherapeut 
van het Gamma Knife Centrum in 
Tilburg. Tijdens de HOORagenda-
bijeenkomst legt hij uit hoe zo’n 
bestraling in zijn werk gaat. De 
patiënt krijgt een lichtgewicht frame 
op het hoofd, nadat eerst de hoofd-
huid is verdoofd. Het plaatsen van 
het frame is zeker niet prettig, maar 
wel heel belangrijk. “Er wordt altijd 
heel spannend over gedaan, maar het 
valt wel mee. Hier in Tilburg gebeurt 
het drie tot vier keer per dag!”, aldus 
Hanssens. 
Met een MRI-scan wordt de precieze 
locatie van de tumor in het hoofd 
bepaald. Aan de hand van deze gege-
vens wordt met speciale computer-
systemen een bestralingsplan opge-
steld. De patiënt wordt met het frame 
aan de behandeltafel vastgemaakt, hij 
mag zijn hoofd absoluut niet bewe-
gen. Vervolgens wordt de patiënt in 

het apparaat geschoven. Met uiterste 
precisie wordt de tumor met 192 
bundeltjes kobalt-60 straling ‘aan-
gevallen’. Na enkele minuten schuift 
de tafel uit het apparaat, wordt de vol-
gende shotpositie bepaald en schuift 
de patiënt weer terug. Zo gaat het 
heen en weer. Van de bestraling zelf 
merkt de patiënt niets. 
Tijdens de behandeling kan de patiënt 
met de laborant praten en de laborant 
kan de patiënt zien via een camera. 
Na de bestraling gaat het frame af. 
Door het wegvallen van de uitwendige 

druk van het frame kan hoofdpijn 
ontstaan, daar krijgt de patiënt een 
pijnstiller voor. 

Wat zijn de bijwerkingen?
Als je bestraald wordt met de Gamma 
Knife, kun je een aantal bijwerkingen 
verwachten. Je kunt last krijgen van 
vermoeidheid. In de eerste week na 
de bestraling kan op de plek waar de 
schroeven zaten (op het voorhoofd, 
mogelijk ook op het achterhoofd) 
zwelling ontstaan. Het kan minimaal 
zijn, maar het kan ook dat je moeite 

Het St. Elisabeth-ziekenhuis in Tilburg is het enige ziekenhuis in ons land dat beschikt over een 

Gamma Knife.
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 ONZE VISIE:
HET MET PASSIE LEVEREN VAN WAAR-VOOR-JE-GELD 
OOG EN HOORZORG VOOR IEDEREEN, SIMPEL, DUIDELIJK 
EN CONSISTENT, WAARBIJ WE DE  VERWACHTING VAN DE 
KLANT ELKE KEER OVERTREFFEN.
Ben jij MBO gediplomeerd audicien, contactlensspecialist of HBO optometrist en wil jij je aansluiten bij Specsavers? 
Bel voor een afspraak voor een vrijblijvend, persoonlijk kennismakingsgesprek of gewoon voor meer informatie. 
Wouter van der Hoeven 06 290 43 561 of mail wouter.vanderhoeven@nl.specsavers.com
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hebt met het openen van je ogen. In de tweede, derde week 
verdwijnt het verdoofde gevoel op de schedel. De zwelling is 
van voorbijgaande aard.

Specifiek voor een brughoektumor is dat het gehoor ver-
andert, je kunt bijvoorbeeld dover worden. Verder kan het 
oorsuizen anders gaan klinken, zijn er meer evenwichts-
klachten, kun je tintelingen in het gelaat voelen en als je een 
grote tumor hebt gehad, zijn er eventueel slikklachten. Maar 
uiteindelijk verdwijnen de bijwerkingen vanzelf. 

Wat zijn de risico’s?
Wat is het risico op kanker na bestraling? Het aantal patiën-
ten waarbij kanker wordt vastgesteld na bestraling of waar-
bij de brughoektumor kwaadaardig wordt, is heel klein. 
“Het risico is kleiner dan bij welke andere behandeling ook; 
opereren is veel riskanter”, aldus Patrick Hanssens. “Maar 
we moeten alle patiënten wel blijven controleren.”
 
Hoe wordt de bestraling ervaren?
Jurdy is vorig jaar bestraald in Tilburg. Toen hij zijn diag-
nose kreeg, was de tumor nog geen centimeter groot en 
zijn gehoor goed. Hij zat in een dilemma: wachten tot zijn 
gehoor achteruit zou gaan, of toch bestralen? Hij heeft een 
aantal vrienden om zich heen verzameld die hem hielpen 
bij het maken van zijn keuze. “Ze hebben alle beschikbare 
informatie met me meegelezen en ze waren goed in het rela-
tiveren.” Hij koos uiteindelijk voor de Gamma Knife behan-
deling. “Het is wel een meditatief moment wanneer je daar 
zo ligt. Ik dacht: ‘We gaan ervoor!’”, vertelt Jurdy tijdens de 
voorlichtingsmiddag. 
Op de dag van de bestraling is hij met de trein naar huis 
gegaan. In de weken erna had hij wel wat last van het mee-

gekregen medicijn dexamethason, maar hij pakte al snel 
zijn werkzaamheden weer op. Een half jaar later was er even 
paniek, omdat hij plotsdoof werd en pieptonen ging horen. 
Gelukkig was dit van voorbijgaande aard. Veel waardering 
heeft hij voor de begeleiding van het ziekenhuis. Hij spoort 
de toehoorders aan om vooral naar dit soort voorlichtings-
bijeenkomsten van de NVVS-commissie Brughoektumor 
te gaan. Ook heeft hij veel steun gehad aan het brughoek-
tumorforum op internet. “En denk eraan: maak je eigen 
keuze!”, zo besluit Jurdy. 

Ter afsluiting van deze voorlichtingsmiddag, die door 150 
mensen werd bezocht, mochten de aanwezigen een kijkje 
nemen in het Gamma Knife Centrum. 
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Wat is een brughoektumor?
Ongeveer 320 mensen per jaar krijgen de diagnose brug-
hoektumor. Het is een langzaam groeiend, goedaardig 
gezwel vanuit de evenwichtszenuw. Het kan eenzijdig 
gehoorverlies, oorsuizen en evenwichtsklachten met zich 
mee brengen. Bij kleine tumoren en geen ernstige klach-
ten wordt de tumor gevolgd met een MRI-scan. Is de 
tumor groter dan twee centimeter, dan kunnen stoornis-
sen in de hersenfuncties optreden en moet er behandeld 
worden: opereren of bestralen. Een van de bestralingsop-
ties is de Gamma Knife-behandeling. 

Ga voor meer informatie over een brughoektumor naar  
www.nvvs.nl/brughoektumor.
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