
Dagboek over bestraling brughoektumor

 

 
Geplaatst: 02.04.2011    Onderwerp: Positief dagboekje na GK (gehoorbesparend, 365

Net bestraald (de eerste dagen)

 

http://www.youtube.com/watch?v=61OzwXZiDo8

 

Beste mensen,  

 

Ik heb besloten voor het Gamma Knife te gaan na veel onderzoek, gesprekken met vrienden, 

consultatie van verschillende artsen, aansluitingen bij internationale sites, praatsessies met 

ervaringsdeskundigen en ook via waardevolle contacten via deze Brughoeksite. Een aanrader 

dus om hem goed te gebruiken. 

Voor mij was het de beste keuze. Ik voel me er goed bij. Dat is al een winst voor me. De rest 

moet ik nu maar zien. Ik wil realistisch positief zijn in mijn geheel

Ik wil een klein dagboekje bijhouden. Voor mezelf maar ook voor anderen, zodat men zoveel 

mogelijk verschillende verhalen kent van patiënten die net een bestraling achter de rug 

hebben. Dit is er eentje van... Onthoud:

Ik beschrijf alleen de mijne om inzicht te geven hoe het zou kunnen gaan. 

Mijn tumor is 9mm bij 5 mm (afgelopen jaar 1mm gegroeid), redelijk ver van het slakkenhuis, 

ik hoor nog goed (code 1, wat inhoudt volgens Tilburg

behandeling)  

 

1. De dag van de bestraling (uit bief naar vrienden gestuurd op 30/3/11) 

Ik heb het gedaan en ondergaan. Het viel gelukkig allemaal mee. Ik was meteen aan de beurt 

en ze wilden opschieten, zodat de zwaardere geval

zaten erbij) snel verder konden en hun aandacht kregen. Niettemin toch wel een aardige lange 

sessie, doordat een ?????specialist uit London (via de fax!) de definitieve toestemming moest 

geven om het hele behandelplan van de radioloog/oncoloog en de neuroloog goed te keuren. 

Verpleging genoot van mijn muziekkeuze (Dream Theater) in de MRI. In de GK echter was 

de cd apparatuur kapot dus moest ik in stilte mijn bestraling van 25 minuten ondergaan. Dat 

vond ik niet erg. ik vond het wel een evaluatief meditatief moment. Een moment dat gekomen 

is na veel onderzoek.  

De verpleging en dokter waren zeer aardig tegen me. Op iedere stap bereidden ze me goed 

voor en gaven me voortdurend uitleg. Ze namen goed de ruimte voor mij

Specialisten klonken behoudend positief: klein, weg van het slakkenhuis daarom gaven ze ook 

een gehoorbesparende behandeling. Men gaf ook een soort prednison mee om zoveel 

mogelijk de kansen te vergroten om mijn gehoor te besparen. Ze gaan voor 

gehoorbehoud. Ik doe graag met hun mee. 

Het aandraaien van de schroeven van het stalen frame op mijn hersenpan deed enigszins pijn 

maar was te verdragen. Nu komt de pijn van de gaten wel opzetten, maar ik denk dat ik er wel 

doorheen kom vannacht.  

 

En nu de prognoses, die ik tot nu toe begrepen heb: 

 

* Men verwacht dat binnen vier maanden (en men denkt vaak op de derde/vierde maand) 

(enige) complicaties gaan optreden. 

* Dan weer na 4 á 8 maanden verwacht men enig herstel naar de situatie van voor d
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Ik heb het gedaan en ondergaan. Het viel gelukkig allemaal mee. Ik was meteen aan de beurt 

en ze wilden opschieten, zodat de zwaardere gevallen van die dag (ook kwaadaardige tumoren 

zaten erbij) snel verder konden en hun aandacht kregen. Niettemin toch wel een aardige lange 

sessie, doordat een ?????specialist uit London (via de fax!) de definitieve toestemming moest 

lan van de radioloog/oncoloog en de neuroloog goed te keuren. 

Verpleging genoot van mijn muziekkeuze (Dream Theater) in de MRI. In de GK echter was 
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Ik heb besloten voor het Gamma Knife te gaan na veel onderzoek, gesprekken met vrienden, 

consultatie van verschillende artsen, aansluitingen bij internationale sites, praatsessies met 
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Voor mij was het de beste keuze. Ik voel me er goed bij. Dat is al een winst voor me. De rest 
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zaten erbij) snel verder konden en hun aandacht kregen. Niettemin toch wel een aardige lange 

sessie, doordat een ?????specialist uit London (via de fax!) de definitieve toestemming moest 

lan van de radioloog/oncoloog en de neuroloog goed te keuren.  

Verpleging genoot van mijn muziekkeuze (Dream Theater) in de MRI. In de GK echter was 

de cd apparatuur kapot dus moest ik in stilte mijn bestraling van 25 minuten ondergaan. Dat 

g. ik vond het wel een evaluatief meditatief moment. Een moment dat gekomen 

De verpleging en dokter waren zeer aardig tegen me. Op iedere stap bereidden ze me goed 

n vragen.  

Specialisten klonken behoudend positief: klein, weg van het slakkenhuis daarom gaven ze ook 

een gehoorbesparende behandeling. Men gaf ook een soort prednison mee om zoveel 

mogelijk de kansen te vergroten om mijn gehoor te besparen. Ze gaan voor 66% 

Het aandraaien van de schroeven van het stalen frame op mijn hersenpan deed enigszins pijn 

maar was te verdragen. Nu komt de pijn van de gaten wel opzetten, maar ik denk dat ik er wel 

* Men verwacht dat binnen vier maanden (en men denkt vaak op de derde/vierde maand) 

* Dan weer na 4 á 8 maanden verwacht men enig herstel naar de situatie van voor de 



bestraling indien het wat te maken zou hebben met 'de tijdelijke zwelling' (in de meeste 

gevallen krimpt ie dan weer na de zwelling). Dat gebeurt in de meeste gevallen. 

* Men kijk ook dan na ca 8 maanden in hoeverre de complicaties draagbaar zijn voor 

of ik extra begeleiding nodig heb in iets. 

* Ze hebben hoop op minder complicaties vanwege de geringe grootte van de tumor. 

* Een jaar later wordt gekeken of hij daadwerkelijk dezelfde afmeting heeft gehouden. Na een 

jaar checkt men weer, etc. etc. 

 

 

Hoewel ik blij ben dat dit achter de rug is zie je dat er nog een belangrijk staartje kan volgen 

en dat ik nog tegenslagen kan krijgen. Ik put echter hoop uit het feit dat ie klein is en ik wat 

ruimte heb om wat gehoor te verliezen, zonder alles kwijt

duizelig.  

Spannend gaat het dus nog worden de komende tijd. Ik weet dat ik me nu goed voel, maar dat 

het ook een tijdbommetje is en ik hoop dat ik daar goed uit kom na ca. 8 á 10 maanden. Dat 

geven statistieken ook weer. Dus

gehoorbehoud, ietwat draaiingen in de toekomst en enige tinitus. 

Ik ben trouwens met de bus, trein en lopend op de avond (ca 2 uren reizen) teruggekeerd van 

het GK-center. Viel me en is goed te d

hoofd. Ik heb geen taxi genomen omdat ik snel misselijk wordt in auto's. En ik hou wel van 

treinen.  

Dokter geeft aan dat ik redelijk alles weer normaal mag gaan doen. Ik probeer lekker even te 

genieten van vrije dagen van mijn werk, maar probeer wel weer zo normaal mogelijk weer in 

het kleven te stappen waar ik kan. 

Enfin ik heb er een goed gevoel over; goede keuze en nu afwachten. 

 

 

Dag 2.  

De nacht goed doorgekomen. Weinig hoofdpijn van de schroev

koorts waarschijnlijk. Ik word niet blij van de medicijnen Dexamethasone, die mij een wat 

beklemmend gevoel geven over mijn gehele lichaam. Maar goed is aan mij gegeven, om mijn 

tumortje niet teveel te laten zwellen na deze e

Toch heb ik al veel van mijn oude energie terug. Ik fiets alweer en zit op de avond tot ca. 

22.00 in een restaurant met vrienden te praten over de belevenissen. 

Op de avond kijk ik in de spiegel en verwacht dat mijn ogen binnenkort 'gaan va

komt van het stolsel van die schroeven in je hoofd. Maar misschien valt het wel mee. 

 

Dag 3.  

Vandaag naar de brughoekbijeenkomst geweest van NVVS te Apeldoorn. Weer treinen en 

bussen. Heb me daar een lidmaatschap laten aansmeren door een vroli

mevrouw, die ik niet kon weigeren. Het is goed de NVVS te ondersteunen in het goede werk 

voor ons.  

Informatiebijeenkomst wilde ik bijwonen, zodat ik enigszins voorbereid ben als duizelingen 

komen (en volgens dokter in Tilburg komt ie er o

te kijken. Ik probeer me in te lezen, zodat ik weet wat te doen indien het gaat spelen. Het is 

voor mij waardevolle informatie. 

Sommigen zijn verrast om mij binnen te zien lopen met die twee pleisters op mijn hoo

"Yep right from the Gamma Knife". Men is verbaasd over de energie die ik laat zien. Ik geef 

aan dat ik maar kort bestraald ben en dat het een kleine tumor is. En dat ik weet dat het zo 

morgen weer anders kan zijn, maar dat ik maar even geniet van de en

bestraling indien het wat te maken zou hebben met 'de tijdelijke zwelling' (in de meeste 

gevallen krimpt ie dan weer na de zwelling). Dat gebeurt in de meeste gevallen. 

* Men kijk ook dan na ca 8 maanden in hoeverre de complicaties draagbaar zijn voor 

of ik extra begeleiding nodig heb in iets.  

* Ze hebben hoop op minder complicaties vanwege de geringe grootte van de tumor. 

* Een jaar later wordt gekeken of hij daadwerkelijk dezelfde afmeting heeft gehouden. Na een 
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Hoewel ik blij ben dat dit achter de rug is zie je dat er nog een belangrijk staartje kan volgen 

en dat ik nog tegenslagen kan krijgen. Ik put echter hoop uit het feit dat ie klein is en ik wat 

ruimte heb om wat gehoor te verliezen, zonder alles kwijt te raken. O ja en ik ben niet 

Spannend gaat het dus nog worden de komende tijd. Ik weet dat ik me nu goed voel, maar dat 

het ook een tijdbommetje is en ik hoop dat ik daar goed uit kom na ca. 8 á 10 maanden. Dat 

geven statistieken ook weer. Dus ik wil gewoon optimistisch realistisch blijven. ik ga voor 

gehoorbehoud, ietwat draaiingen in de toekomst en enige tinitus.  

Ik ben trouwens met de bus, trein en lopend op de avond (ca 2 uren reizen) teruggekeerd van 

center. Viel me en is goed te doen voor me. Je hebt wel bekijks met de pleisters op je 

hoofd. Ik heb geen taxi genomen omdat ik snel misselijk wordt in auto's. En ik hou wel van 

Dokter geeft aan dat ik redelijk alles weer normaal mag gaan doen. Ik probeer lekker even te 

en van vrije dagen van mijn werk, maar probeer wel weer zo normaal mogelijk weer in 

het kleven te stappen waar ik kan.  

Enfin ik heb er een goed gevoel over; goede keuze en nu afwachten.  

De nacht goed doorgekomen. Weinig hoofdpijn van de schroeven. Een beetje rillerig van de 

koorts waarschijnlijk. Ik word niet blij van de medicijnen Dexamethasone, die mij een wat 

beklemmend gevoel geven over mijn gehele lichaam. Maar goed is aan mij gegeven, om mijn 

tumortje niet teveel te laten zwellen na deze eerste aanval.  

Toch heb ik al veel van mijn oude energie terug. Ik fiets alweer en zit op de avond tot ca. 

22.00 in een restaurant met vrienden te praten over de belevenissen.  

Op de avond kijk ik in de spiegel en verwacht dat mijn ogen binnenkort 'gaan va

komt van het stolsel van die schroeven in je hoofd. Maar misschien valt het wel mee. 

Vandaag naar de brughoekbijeenkomst geweest van NVVS te Apeldoorn. Weer treinen en 

bussen. Heb me daar een lidmaatschap laten aansmeren door een vrolijke enthousiaste 

mevrouw, die ik niet kon weigeren. Het is goed de NVVS te ondersteunen in het goede werk 

Informatiebijeenkomst wilde ik bijwonen, zodat ik enigszins voorbereid ben als duizelingen 

komen (en volgens dokter in Tilburg komt ie er ook). Het is mijn manier om naar mijn tumor 

te kijken. Ik probeer me in te lezen, zodat ik weet wat te doen indien het gaat spelen. Het is 

voor mij waardevolle informatie.  

Sommigen zijn verrast om mij binnen te zien lopen met die twee pleisters op mijn hoo

"Yep right from the Gamma Knife". Men is verbaasd over de energie die ik laat zien. Ik geef 

aan dat ik maar kort bestraald ben en dat het een kleine tumor is. En dat ik weet dat het zo 
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bestraling indien het wat te maken zou hebben met 'de tijdelijke zwelling' (in de meeste 
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* Men kijk ook dan na ca 8 maanden in hoeverre de complicaties draagbaar zijn voor mij en 
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Op de avond kijk ik in de spiegel en verwacht dat mijn ogen binnenkort 'gaan vallen'. Dat 

komt van het stolsel van die schroeven in je hoofd. Maar misschien valt het wel mee.  

Vandaag naar de brughoekbijeenkomst geweest van NVVS te Apeldoorn. Weer treinen en 

jke enthousiaste 

mevrouw, die ik niet kon weigeren. Het is goed de NVVS te ondersteunen in het goede werk 

Informatiebijeenkomst wilde ik bijwonen, zodat ik enigszins voorbereid ben als duizelingen 

ok). Het is mijn manier om naar mijn tumor 

te kijken. Ik probeer me in te lezen, zodat ik weet wat te doen indien het gaat spelen. Het is 

Sommigen zijn verrast om mij binnen te zien lopen met die twee pleisters op mijn hoofd. 
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dankzij die Dexamethasone die je vleugels lijken te geven). 

Op de avond later voel ik me wat inzakken (is niet erg). Ik kijk weer naar mijn ogen en of de 

gezakte zwellingen van mijn schroeven al de boel dichtdraaien. Ik verwacht no

terugslag, zoals ook in het boek van Bart Chabot te lezen valt. Ik weet het, ik ben niet te 

vergelijken met zijn kanjer van tumor met al zijn bijwerkingen, maar toch...je houdt het in je 

achterhoofd. Al met al was het een prima dag. 

 

Dag 4.  

Vandaag met goede moed en energie opgestaan. Werk het huis door en zeg mijn vriendin, die 

moet werken, goedendag! Hoera de ogen werken nog. En ik ben nog steeds niet draaierig. dat 

is weer een zegen van de dag. 

De Dexamethasone is weer niet prettig. wat

het hoofd en in het lijf. Komt beslist niet van die schroeven. Dat veroorzaakt alleen wat doffe 

hoofdpijn en het is wat verdoofd nog steeds boven (logische reactie van aantasten zenuwen, 

heb ik begrepen. Ik maak me er maar geen zorgen over). 

Mijn oren werken nog steeds goed mee. 

Vandaag een mooie lentedag die ik wil gaan gebruiken om buiten te zijn en wellicht enigszins 

wat te gaan fietsen met de sportfiets. Rustig aan dat wel uiteraard. 

Tot nu toe heb ik het gevoel dat ik maandag weer aan het werk zou kunnen. Maar goed wacht 

nog steeds op een eventuele mogelijke terugslag. We wachten af.... je ziet ik hou slagen om de 

arm.  

 

 

Jurdy 
 

 

 

Geplaatst: 02.04.2011    Onderwerp: Einde dag vier

Boodschappen doen  
 

Deze zaterdag dus boodschappen gedaan. Het duizelde mij een klein beetje terwijl ik door de 

AH liep. Volgens mij is dat de medicijnkuur die ik dien te volgen. Ik zie momenteel slecht, 

maar dat komt vooral omdat ik met smart wacht op mijn nieuwe glazen

aan denk ik.  

Voor de rest voel ik me aardig. Het sjouwen van de zware boodschappen op de fiets ging 

zoals altijd.  

Ik heb nog gewandeld met mijn geliefde rondom het huis. Maar niet meer op de sportfiets 

gezeten. Dat was inderdaad wat 

Nu, met veel plezier, kijk ik naar Twente 

mijn moeder.  

 

Straks de nacht weer in. 

 

 

Jurdy 
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AH liep. Volgens mij is dat de medicijnkuur die ik dien te volgen. Ik zie momenteel slecht, 

maar dat komt vooral omdat ik met smart wacht op mijn nieuwe glazen. 

Voor de rest voel ik me aardig. Het sjouwen van de zware boodschappen op de fiets ging 

Ik heb nog gewandeld met mijn geliefde rondom het huis. Maar niet meer op de sportfiets 

gezeten. Dat was inderdaad wat te veel van het goede.  

Nu, met veel plezier, kijk ik naar Twente - Psv. Vanavond daarna nog even op de fiets naar 
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Op de avond later voel ik me wat inzakken (is niet erg). Ik kijk weer naar mijn ogen en of de 

gezakte zwellingen van mijn schroeven al de boel dichtdraaien. Ik verwacht nog steeds enige 

terugslag, zoals ook in het boek van Bart Chabot te lezen valt. Ik weet het, ik ben niet te 

vergelijken met zijn kanjer van tumor met al zijn bijwerkingen, maar toch...je houdt het in je 
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een paardenmiddel! Beetje beklemmend weer in 

het hoofd en in het lijf. Komt beslist niet van die schroeven. Dat veroorzaakt alleen wat doffe 

hoofdpijn en het is wat verdoofd nog steeds boven (logische reactie van aantasten zenuwen, 

Vandaag een mooie lentedag die ik wil gaan gebruiken om buiten te zijn en wellicht enigszins 
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nog steeds op een eventuele mogelijke terugslag. We wachten af.... je ziet ik hou slagen om de 

 

Deze zaterdag dus boodschappen gedaan. Het duizelde mij een klein beetje terwijl ik door de 

AH liep. Volgens mij is dat de medicijnkuur die ik dien te volgen. Ik zie momenteel slecht, 

Daar ligt het ook 

Voor de rest voel ik me aardig. Het sjouwen van de zware boodschappen op de fiets ging 

Ik heb nog gewandeld met mijn geliefde rondom het huis. Maar niet meer op de sportfiets 

Psv. Vanavond daarna nog even op de fiets naar 


