brughoektumor

Oorsuizen: een veelvoorkomend probleem
bij mensen met brughoektumor
De NVVS-Commissie Brughoektumor organiseerde in samenwerking met het Universitair
Medisch Centrum Groningen op vrijdag 4
november een bijeenkomst voor brughoektumorpatiënten.
tekst Yvonne van Bellen

“B

ij ons gaan alle alarmbellen rinkelen als er bij
een patiënt een groot verschil in het gehoor
is tussen links en rechts. Ook bij ernstig oorsuizen met gehoorverlies aan één oor moet je onderzoeken
of er sprake is van een brughoektumor.” Aan het woord is
kno-arts Bernard van der Laan. Ongeveer 320 mensen per
jaar krijgen de diagnose brughoektumor. Het is een niet
kwaadaardig gezwel op de evenwichtszenuw dat eenzijdig
gehoorverlies, oorsuizen en evenwichtsklachten met zich
mee kan brengen.

Behandeling
Bij kleine tumoren en geen ernstige klachten wordt de
tumor in de gaten gehouden met een regelmatige MRI-scan.
Is de tumor groter dan twee centimeter dan kunnen stoornissen in de hersenfuncties optreden en moet er behandeld
worden: opereren of bestralen. “We doen een voorstel voor
een behandeling, de patiënt beslist mee over welke behandeling in zijn situatie het beste is”.

Oorsuizen
Oorsuizen (ook wel tinnitus genoemd) aan één oor komt
veel voor bij patiënten met een brughoektumor. Dat geluid
kan allerlei vormen hebben: ruisen, fluiten, suizen, hoog
of laag, continu of afwisselend, hard of zacht. “De patiënt
hoort een geluid dat er eigenlijk niet is. We maken wel de
vergelijking met fantoompijn: mensen bij wie bijvoorbeeld
een been is afgezet voelen soms jeuk in de teen die ze niet
meer hebben”, aldus Van der Laan.

Ongeveer 320 mensen per jaar
krijgen de diagnose brughoektumor
HOREN december 2011 / januari 2012

Bij sommige mensen wordt na de brughoekoperatie de tinnitus beïnvloed
door de beweging van de ogen

Onderzoek
Mensen vertellen soms dat na een brughoekoperatie hun
tinnitus wordt beïnvloed door beweging van de ogen. Het
UMCG onderzocht dit verschijnsel onder achttien patiënten
die hier ervaring mee hebben. Onderzoeker Kris Boyen:
“Bij het merendeel van deze patiënten nam de luidheid van
de tinnitus toe als ze de ogen bewogen naar rechts, links,
omhoog of omlaag zonder het hoofd te bewegen. Dat kan
betekenen dat er meer activiteit in de auditieve cortex -het
deel van de hersenen waar geluidsprikkels worden verwerktplaatsvindt. We denken dat dit komt omdat na de operatie
een zenuwbeschadiging is ontstaan. Deze zenuw gaat zich
vervolgens hechten aan de zenuw die de oogbewegingen
stuurt.” Hoewel het hier om een uitzonderlijke vorm van
tinnitus gaat, kan dit onderzoek in de toekomst toch inzicht
geven in tinnitus in het algemeen.
Kno-arts Van der Laan vatte tot slot de bijeenkomst kort en
krachtig samen: “Er is nog veel onderzoek nodig; we zijn er
nog lang niet”.

Bijeenkomst brughoektumor
De volgende bijeenkomst over brughoektumor is op vrij
dag 2 maart 2012 in Tilburg en het thema is gammaknife
behandeling. Ga naar NVVS.nl/hooragenda voor meer
informatie over bijeenkomsten van de NVVS.
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