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b r u g h o e k t um o r

NVVS-Commissie Brughoektumor wil gaan 
voor meer kwaliteit vóór en na de behandeling

De NVVS-Commissie Brughoektumor, momenteel bestaande uit vier leden, heeft op 13 juli 

jl. haar verwachtingen, doelen en de uitwerking aangescherpt. De commissie vond het goed 

haar bestaansrecht opnieuw tegen het licht te houden naar aanleiding van veel vragen en 

ontwikkelingen, zowel uit de achterban als de medische zorg. Onder begeleiding van faci-

litator/trainer Simon Koolwijk kwamen de commissieleden via verschillende methodische 

stappen tot een heldere bruikbare focus en aanpak.

De Commissie Brughoektumor deed al veel aan 
voorlichting over wat brughoektumor is en welke 
behandelingen er zijn. De komende jaren wil de 

Commissie Brughoektumor het accent gaan leggen op 
voorlichting aan nieuwe patiënten over hoe zij tot een juiste 
keuze kunnen komen voor de beste behandeling op maat. 
Is dat bijvoorbeeld bestraling, operatie of wait&scan.  We 
willen brughoektumorpatiënten nog meer helpen mondiger 
te zijn in die gesprekken met artsen en andere behandelaars 
en de patiënten de handvatten bieden om deze gesprekken 
goed geïnformeerd in te gaan. De commissie wil daarbij 
tevens in gesprek gaan met de diverse behandelaars en 
anderen voor een nog zorgvuldiger begeleiding van patiën-
ten na een behandeling. De commissie hoort uit verhalen 
van patiënten dat juist in de nazorg nog wel eens de schoen  
wringt: hoe ga je om met eenzijdig gehoorverlies, met tin-
nitus maar ook bijvoorbeeld: hoe ga je om met de impact 
van de brughoektumor op je functioneren in je werk. Tevens 
willen we meer aandacht besteden aan de rol van de partner: 
ook voor hem/haar zijn er specifieke vragen en uitdagingen. 

Praktische aanpak
De commissieleden gaan actief bijdragen aan discussies op 
internetforums, de commissie gaat door met het organise-
ren van de bekende voorlichtingsmiddagen en lotgenoten-
bijeenkomsten, en we gaan gesprekken aan met behande-
laars. De daad is meteen bij het woord gevoegd: de com-
missie organiseerde  op 5 oktober jl. een voorlichtingsbij-
eenkomst over brughoektumor en sociaal-maatschappelijke 
gevolgen. Hier stonden de onderwerpen werken met een 
brughoektumor en acceptatie door een verzekeringsmaat-
schappij centraal. De commissie kiest voor een praktische 
aanpak met korte lijnen met de achterban. Social media 
zullen daarin een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Het 
vertrekpunt is de zelfstandige patiënt die in staat moet kun-

nen zijn actief te kiezen voor de beste behandeling op maat 
en die een moderne gelijkwaardige zorgrelatie aangaat met 
zijn behandelaars, tevens gericht op een kwalitatief goed 
maatschappelijk leven daarna.  
 
Prijs
We spelen met de gedachte om een NVVS-prijs in te stellen 
voor die persoon, behandelaar of ziekenhuis die iets extra’s 
heeft betekend voor een goede belangenbehartiging, voor-
lichting en service in de begeleiding van patiënten. Tijdens 
een voorlichtingsbijeenkomst zal die worden uitgereikt. 
Over de vorm denken de commissieleden nog na.

Belangstellenden kunnen voor meer informatie terecht 
bij commissielid Jurdy Wiersma, via e-mail: brughoektu-
mor@nvvs.nl. Neem ook eens een kijkje op 
www.nvvs.nl/brughoektumor
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