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karakterverandering door brughoektumor 

‘Deze ervaring heeft  
absoluut mijn leven verrijkt’
 

Bijna zestien jaar geleden werd bij ambulancechauffeur Han Manders een brughoektumor 

geconstateerd. Een spannende tijd volgde, maar na een operatie en dertig bestralingen 

werd hij schoon verklaard. Sindsdien geniet Han nog meer van het leven dan voorheen.

tekst: Weija Steffens | beeld: Paul Schuitemaker

“A ls ik achteraf op die intense periode terugkijk, 
zie ik in dat ik wellicht eerder aan de bel had 
moeten trekken. Ik was ontzettend moe, had 

veel last van hoofdpijn en had een redelijk kort lontje. Ik 
weet het aan mijn huwelijksproblemen waarmee mijn toen-
malige partner en ik kampten. Die klachten kwamen door 
de stress, dacht ik. De kwalen namen echter steeds meer 
toe. Stapte ik op mijn fiets, dan viel ik er meteen weer af. 
Ik kon mijn eigen handschrift niet lezen en soms was ik 
totaal de controle over mijn lichaam kwijt. Bestuurde ik de 
ambulance, dan gaf ik zomaar een dot gas, terwijl ik juist 
geleidelijk gas moest geven. Of ik vergat het zwaailicht aan 
te zetten. Onverantwoord natuurlijk! Ik meldde me ziek. 
Uiteindelijk verwees de huisarts mij door. Verschillende 
onderzoeken, een EEG en een CT-scan volgden. Al snel 
bleek dat er ‘iets’ in mijn hoofd zat, maar de neuroloog wist 
niet wat. Een MRI-scan moest duidelijkheid scheppen.”

Rollercoaster
“Er zat een tumor zo groot als een mandarijn in mijn hoofd. 
Dat was even slikken. Het flitste door me heen dat ik mijn 
kinderen - toen drie en acht jaar - niet zou zien opgroeien. 
Gevolgd door opluchting omdat ik een spaarhypotheek op 
het huis had afgesloten, waardoor ik wist dat mijn vrouw 
goed verzorgd achter bleef. Idioot dat je aan dat soort din-
gen denkt op zo’n moment. Deze aandoening is vrij zeld-
zaam en ontstaat meestal in de inwendige gehoorgang. Bij 
mij groeide – bleek uit de MRI-scan - het gezwel heel lang-
zaam richting de hersenstam en de kleine hersenen. Logisch 
dat ik problemen had met mijn evenwicht en lichaamscon-
trole. Van gehoorhinder had ik echter totaal geen last. Dat 
is ook de reden dat de tumor vrij laat is ontdekt. Meevaller 
was dat het een goedaardige tumor bleek te zijn: een brug-

hoektumor. Een operatie was mogelijk. Na de uitslag kwam 
ik in een rollercoaster terecht. Binnen anderhalve week ging 
ik onder het mes. Een spannende operatie, want het was 
de vraag of de chirurg de hele tumor kon weghalen zonder 
mijn hersenen te beschadigen. Uiteindelijk waren nog dertig 
bestralingen nodig om de tumor te verwijderen. Door de 
bestralingen is de kans op hergroei maar vijf procent. Toen 
ik dat hoorde, wist ik: ‘Ik ga het redden.’”

Geen groei
“De uitslag na de bestralingen was overweldigend. Ik ver-
geet het nooit meer. We parkeerden onze auto en ik stapte 
uit. Alsof het zo moest zijn, keek ik richting de kamer van 
de radiotherapeut die voor het raam stond en zijn beide dui-
men omhoog stak. Ik kon wel janken van geluk. Ik wist dat 
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het goed zat. De radiotherapeut had 
op ‘stilstand’ van de tumor gehoopt, 
maar de tumor was zelfs verkleind. 
Het was eigenlijk niet zichtbaar op 
de scan of het nu littekenweefsel was 
wat er nog zat, of een gedeelte van de 
tumor. De vijf jaar erna werd ik jaar-
lijks gecheckt en tegenwoordig heb ik 
eens per twee jaar een MRI-scan. Ik zit 
nooit in de zenuwen, ik weet dat het 
goed met me gaat. Er is de afgelopen 
jaren nooit meer groei geconstateerd.”

Doof aan linkerkant
“Ook al was de tumor weg en heb ik 
al met al heel veel mazzel gehad, het 
betekent niet dat ik ongeschonden 
uit de strijd ben gekomen. Tijdens de 
operatie is mijn gehoorzenuw doorge-
sneden waardoor ik aan de linkerkant 
volledig doof ben en aan beide kanten 
last van oorsuizingen heb. Ook mijn 

evenwichtsorgaan is verwijderd en 
mijn geheugen laat me wel eens in de 
steek. Dat klinkt misschien aangrij-
pend, maar ik heb er amper last van. 
Mijn positieve houding speelt wellicht 
ook een rol: ik weet dat ik in mijn han-
den mag knijpen dat dit hele avontuur 
zo goed is afgelopen. Natuurlijk, op 
een feestje kan ik gesprekken soms 
moeilijk volgen en als iemand van een 
afstand iets naar mij roept, dan weet 
ik niet waar het geluid vandaan komt. 
Na een jaar herstellen werk ik nu weer 
fulltime als ambulancechauffeur. 
Daarbij houd ik rekening met mijn 
beperkingen. Bij vergaderingen zorg 
ik dat ik daar ga zitten waar ik het 

minste last heb van mijn doofheid. En 
automatisch kniel ik met mijn goede 
oor aan de kant van de patiënt.”

Karakterverandering
“Mijn huwelijk is uiteindelijk 
gestrand. Of dit nu komt doordat 
mijn karakter is veranderd door de 
brughoektumor of dat het sowieso 
was gebeurd, durf ik niet met honderd 
procent zekerheid te zeggen. De brug-
hoektumor wordt niet als hersentu-
mor gezien, waarvan wordt gezegd dat 
die zeker een karakter- c.q. gedrags-
verandering teweeg brengt. Wel merk-
te ik dat mijn korte lontje veel schade 
aanrichtte binnen ons gezin. Mijn 
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‘Er zat een tumor zo groot als een mandarijn in mijn hoofd. Dat was even slikken.’

‘Door de brughoektumor ben ik een leuker 

persoon geworden’
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vrouw en mijn kinderen gingen daar-
aan onderdoor. Uiteindelijk zijn we in 
therapie geweest bij iemand die men-
sen begeleidt met niet-aangeboren 
hersenletsel. Dat bracht veel duidelijk-
heid. Ik vind het verschrikkelijk dat 
die hele periode – van de ontdekking 
van het gezwel, de behandeling en de 
scheiding – mijn kinderen, met name 
mijn oudste, heeft getekend. Dat had 
ik Wouter en Bas willen besparen. Het 
hele proces heeft hen echter een vader 
opgeleverd die veel opener en eerlijker 
in het leven staat.”
“Ik ben altijd een levensgenieter 
geweest. Geef mij maar een glas cog-
nac met een sigaar en mijn leven is 
perfect. Maar deze ervaring heeft mijn 
leven absoluut verrijkt. Ik doe alleen 
nog dingen waaruit ik energie haal en 
waarvan ik vrolijk word. Ik geniet met 
volle teugen van mijn relatie met mijn 
vriendin Margit. Zij heeft mij leren 
kennen hoe ik nu ben en gaat goed 
met mijn beperkingen om. Ook zet 
ik me vol overgave vrijwillig in voor 
verschillende verenigingen en stich-
tingen. Door het lotgenotencontact 
ontmoet ik veel mensen met veel ern-
stigere klachten dan ik ooit heb gehad. 
Hierdoor kan ik beter relativeren. Ik 
weet dat ik bof en niet mag mopperen. 
Hoewel ik natuurlijk dit hele gebeuren 
liever niet had meegemaakt, durf ik te 
stellen dat ik er rijker door ben gewor-
den en een leuker mens.”

Tips van Han:
• Praat over hetgeen je meemaakt, ook na de behandelingen. Lotgenoten bin-

nen een patiëntenorganisatie als NVVS of Cerebraal kunnen veel bieden:  
(h)erkenning is heel prettig.

• Een positieve instelling helpt enorm, geniet van je mogelijkheden en beperk 
jezelf niet door de dingen die je niet meer kan.

• Indien je problemen niet alleen kunt oplossen, wacht dan niet tot een arts of 
specialist hulp aanbiedt, maar zoek zelf hulp.
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advertentie

Nederland telt enige duizenden 
mensen die een brughoektumor 
op hun gehoorzenuw hebben. 
Meer informatie vindt u op www.
nvvs.nl/brughoektumor. De NVVS-
Commissie Brughoektumor zet 
zich op verschillende manieren 
in voor deze doelgroep, zie  www.
nvvs.nl/commissiebrughoektumor. 
Heeft u behoefte aan lotgenoten-
contact, dan kunt u terecht op 
het discussieforum van Nebrus, te 
vinden via de button op nvvs.nl/
brughoektumor. ‘Door het lotgenotencontact ontmoet ik veel mensen met veel ernstigere klachten dan ik ooit heb 

gehad. Hierdoor kan ik beter relativeren.’


