
                                          -Balance Awareness Week- 

 

 

Brughoektumor en evenwicht 

Het begon allemaal in maart 2011 op een avond tijdens 

het hardlopen. Ik raakte letterlijk van de weg. Uit het 

niets verloor ik mijn evenwicht om het daarna niet meer 

terug te vinden.   

In de weken erna werd snel duidelijk dat ik een (kleine) 

brughoektumor op de linker gehoorzenuw had, die de 

evenwichtszenuw afknelde. 

Eerst ben ik het evenwichtsprobleem te lijf te gaan met 

(intensieve) oefeningen. Helaas was het probleem 

hiermee niet opgelost. Na het platspuiten van het 

evenwichtsorgaan, dat ook geen effect had, bleef een 

operatie over. Die operatie had vooral als doel om de evenwichtszenuw door te snijden om 

daarna mijn evenwicht terug te krijgen met één in plaats van twee evenwichtsorganen. 

Dat met dezelfde operatie, die in februari 2012 uitgevoerd is, ook de tumor verwijderd werd 

was medisch gezien bijna bijzaak (een brughoektumor is in principe goedaardig en langzaam 

groeiend en wordt alleen bestraald of operatief verwijderd als deze zo groot is dat hij de 

hersenstam afknelt). 

Daarna volgde een half jaar van revalideren, waarbij het evenwicht oefenen een belangrijke 

plaats innam.  

Ik kan zeggen dat in die periode mijn evenwicht zich tot ongeveer 85% heeft hersteld. Dat 

betekent dat ik alle “normale” en veel leuke dingen weer kan doen zoals fietsen, autorijden, 

wandelen, golfen. Soms merk dat ik niet 100% hersteld ben, bijvoorbeeld als ik om een 

obstakel in huis loop, de  bocht te kort neem en er tegen aan bots, als ik in het donker wandel 

en als ik omkijk terwijl ik op de fiets zit. Ik ondervind daarnaast hinder in de vorm van 

vermoeidheid, mijn energieniveau is gewoon lager dan voor die tijd.  

Eén van de dingen, die mij enorm geholpen hebben is het aanmeten van een prismabril. Ik heb 

mijn ogen laten nameten bij Optometrist Van Els in Heemskerk en daar bleek een prisma 

afwijking (deze gespecialiseerde opticien kan ik iedereen aanraden). Mijn evenwicht ging 

echt met sprongen vooruit vanaf de dag dat ik deze bril droeg. 

Een onderbelichte kant van de brughoektumor is naar mijn idee de energie, die het dagelijks 

kost  om eenzijdig doof en niet geheel in evenwicht te zijn. Het is daarom goed om er eens bij 

stil te staan wat de effecten zijn in de vorm van een Balance Awareness Week. 

 

Willem Andrée Wiltens,  

Commissie Brughoektumor Stichting Hoormij/NVVS 

 

Willem vertelt meer over zijn persoonlijke ervaringen rond brughoektumor in de bundel 

ervaringsverhalen ‘Tien ervaringen rijker’. De bundel is te bestellen via www.nvvs.nl.winkel.  


