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Inleiding 

 

Inhoud van deze lessen 

 mogelijkheden en beperkingen van radiologische technieken in hoofd-halsgebied 

 beeldvorming van 

o neus, paranasale sinussen en maxillofaciaal massief 

o kaakgewricht 

o hals 

o rotsbeen, inwendige gehoorgang en brughoek 

 

Gebruikte technieken 

 conventionele radiografie 

 echografie 

 computer tomografie (CT) 

 magnetische resonantie (MRI) 

 nucleaire geneeskunde 
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Neus, paranasale sinussen en maxillofaciaal massief 

 

Paranasale sinussen: kunnen met vss technieken gevisualiseerd worden 

 conventionele radiografie  

o bij acute inflammatoire pathologie 

 belangrijk: minstens 1 opname zittend of liggend op rug met horizontale stralengang 

maken → opdat evt lucht-vocht niveaubeeld in sinussen gevisualiseerd w  

 teken van acute sinusitis 

 kan vb. ook gezien w na recente spoeling vd sinussen en trauma 

 andere tekenen van inflammatie  

 verminderde translucentie vd sinussen  

 wandstandige sluiering door mucosale en submucosale weefselverdikking 

o waarde conventionele radiografie voor evaluatie vd paranasale sinussen is beperkt: juiste 

diagnose vaak moeilijk tgv 

 superpositie van allerhande structuren  

 variabele ontwikkeling vd paranasale sinussen  

 acute sinusitis  

o klinische diagnose → in meeste gevallen is beeldvorming niet nodig 

o enkel als complicatie van acute sinusitis vermoed w: beeldvorming geïndiceerd 

 vb. doorbraak naar orbita, uitbreiding in subcutane weke weefsels, trombose van sinus 

cavernosus 

 dan best CT-onderzoek met toediening van contraststof 

 functionele endoscopische heelkunde vd nasosinusale caviteit: gebaseerd op principe dat 

recidiverende sinusale ontsteking veroorzaakt w door drainageproblemen naar neus 

o heelkundige ingreep zal zoveel mogelijk beperkt w tot opheffen vd obstructie 

o conventionele radiografie laat geen gedetailleerde evaluatie toe vd drainagekanaaltjes vd 

paranasale sinussen naar neus → niet geschikt voor pre-operatieve evaluatie 

o CT beelden in coronale vlak (zonder toediening contraststof) → gedetailleerde visualisatie 

vd neus, paranasale sinussen en vss drainagekanaaltjes 

 obstructie vd ostiomeatale unit of sfeno-ethmoidale recessus en functionele weerslag 

hiervan op paranasale sinussen kan in licht gesteld w  

 CT-tekenen van inflammatie 

 wandstandige weke delen verdikking  

 lucht-vocht niveaubeelden 

 lang bestaande sinusale ontsteking: soms verdikking en sclerose vd sinuswanden  

o igv massa met destructief of infiltratief aspect suggestief voor een tumoraal proces op CT 

(botdestructie, infiltratie omgevende weke delen): onderzoek uitgebreid met  

 sneden in axiale en sagittale vlak en IV contraststof  

 bijkomend MRI onderzoek kan nuttig zijn  

 

Maxillofaciale traumatologie 

 na maxillofaciaal trauma: klinisch onderzoek vh aangezicht kan beperkt zijn door oedeem, 

bloeding en andere weke delen letsels 

 conventionele opnamen blijven basis vh radiologisch onderzoek vh maxillofaciale massief na 

trauma 

o zeker voor lokale fracturen die veroorzaakt w door impact van klein voorwerp met relatief 

lage energie (vb. slag op de neus) 

o traumatische letsels kunnen zich rechtstreeks en/of onrechtstreeks uiten 

 rechtstreeks teken van fractuur  

 onderbreking van corticale lijn 

 abnormale lineaire densiteit: veroorzaakt door botfragment dat min of meer 

loodrecht op film is gedraaid tgv trauma 

 onrechtstreeks teken van fractuur  

 schaduw door opgezette weke delen 

 paranasale sinussen: door bloeding kan 
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 lucht-vocht niveaubeeld  

 volledige opacificatie  

 subcutane, perioculaire of intracraniele lucht: diagnostisch voor fractuur doorheen 

paranasale sinus 

 bij meer complexe fracturen: CT dikwijls bijkomende informatie 

o CT ook zinvol als symptomatologie vd pt niet met conventioneel radiografische methoden 

kan verklaard w 

o uitstekende ruimtelijke resolutie en afwezigheid van superpositie bij CT → vss fracturen 

vollediger beschrijven 

 geassocieerde weke delen letsels: duidelijker zichtbaar vb. hematomen, herniatie van 

orbitaal vet bij orbitabodemfracturen, … 

 corpora aliena kunnen precies gelocaliseerd w 

 evt intracraniele complicaties (vb. hematomen) w zichtbaar gemaakt 

o uit dwarsdoorsneden: 3D reconstructies vh maxillofaciaal massief berekend → vnl nuttig 

bij complexe fracturen 

 beter overzicht  

 verplaatsing vd vss fragmenten kan gemakkelijker geëvalueerd w 

 MAAR 3D beeldvorming kan gepaard gaan met artefacten  

 bepaalde (niet-verplaatste) fracturen onzichtbaar  

 artificiële onderbrekingen in fijne botstructuren kunnen zichtbaar zijn 

 

Cysten en tumoren uitgaande vd kaken 

 kaakcysten en -tumoren → botveranderingen: kunnen met vss technieken gevisualiseerd w 

 vss radiologische parameters evalueren → voorlopige diagnose  

o lokalisatie vh letsel in  

 mandibula: symphyse, corpus of ramus 

 maxilla 

o relatie vh letsel tot omgevende tanden  

 vb. insluiten van tandkroon bij folliculaire cyste 

 vb. centrage op tandapex bij radiculaire cyste 

o vorm vh letsel (rond of ovaal) en aanwezigheid vingervormige projecties tss tandapices 

o graad translucentie vh letsel en aanwezigheid intralesionele calcificaties of bot 

o aflijning vh letsel (scherp of onscherp) 

o sclerotische reactie of vorming nieuw bot tegenaan letsel 

o botexpansie vd buccale of linguale cortex, met of zonder cortexdoorbraak 

o septaties in cyste (uni- of multiloculaire cyste) 

 voor prechirurgische evaluatie vd meeste cysten volstaat conventionele radiografie 

 CT  

o indicaties 

 cysten met grote diameter 

 igv uitgesproken botveranderingen of als extra-osseuze uitbreiding vermoed w 

 niet-cystische tumorale processen uitgaande vd kaken 

o geeft   

 informatie over lokalisatie en samenstelling vh letsel 

 goed beeld van evt uitbreiding in mondbodem, submandibulaire en infratemporale 

fossa, sinus maxillaris en neusholte 

 MRI  

o slechts beperkte applicaties in evaluatie dit soort letsels 

o kan nuttige informatie leveren ivm samenstelling vh vocht in cystische letsels (vb. vocht-

vochtniveaubeelden in aneurysmale botcysten) 

o soms complementaire informatie over extra-osseuze uitbreiding van maligne letsels 

 

Tumoren uitgaande van de neus en sinussen 

 pt’en met tumor in deze regio kunnen zich oa presenteren met unilaterale neusobstructie → 

beeldvorming laat toe onderscheid te maken tss 



Ine Bollen    Radiologie NKO en stomatologie | 2015 - 2016  

4 | P a g i n a  
 

o niet-tumorale oorzaken (vb. tussenschotdeviatie of antrochoanale poliep) 

o tumorale pathologie 

 bij vermoeden tumorale pathologie: beeldvorming steeds aangewezen 

o kan zowel met CT als MRI 

o MRI 

 betere contrastresolutie → laat toe om evt intracraniele of intra-orbitale uitbreiding 

beter te beoordelen 

 kan beter differentiëren tss tumorale massa en retro-obstructieve ontsteking 

o precies in kaart brengen deze tumoren is heel belangrijk: bepaalt in belangrijke mate 

verdere beleid 

 als aan mogelijkheid van juveniel angiofibroma gedacht w (bij jonge mannelijke pt’en): kan 

vrijwel altijd op niet-invasieve wijze met CT en/of MRI bevestigd w  

o DUS biopsiename van dergelijke hypervasculaire tumor is niet aangewezen! 
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Kaakgewricht 

 

Mogelijkheden van conventionele radiografie voor onderzoek van kaakgewricht: vrij beperkt 

 enkel grove evaluatie vd beenderige structuren is mogelijk 

 vroeger: artrografie vh kaakgewricht 

o onrechtstreekse visualisatie vd discus mogelijk door kleine hoeveelheid contraststof in één 

van deze, of beide, compartimenten te spuiten 

o invasief en technisch vrij moeilijk + klein risico op complicaties → bijna niet meer gedaan 

 meer nauwkeurige evaluatie vh bot is mogelijk met CT  

o vb. tekenen van osteo-artrose kunnen beter gevisualiseerd w 

 oa gewrichtsvernauwing, subchondrale sclerose en osteofytose 

 dergelijke botveranderingen: vaak gevolg van wat zich maanden of jaren voordien in 

weke delen vh kaakgewricht heeft afgespeeld (‘internal derangement’) 

o ondanks veel hogere contrastresolutie van CT ivm conventionele tomografie: 

rechtstreekse evaluatie vd intra-articulaire structuren beperkt 

 want densiteit vd discus vrij gelijkaardig aan die vd omgevende weke delen 

 MRI is tegenwoordig voorkeursonderzoek voor kaakgewricht 

o discus en zijn achterste aanhechting: verdelen kaakgewricht in twee compartimenten: 

bovenste en onderste  

o MRI: volkomen niet-invasief en biedt beste contrastresolutie 

o MRI-onderzoek vd kaakgewrichten laat toe relatie tss discus en condyl te beoordelen 

 kaakkopje kan goed herkend w  

 opnames gemaakt bij gesloten mondpositie en bij volledig geopende mond 

 bij gesloten mond 

 kaakkopje gecentreerd in fossa mandibularis 

 tss beenderige structuren w discus gezien als platte donkere structuur met 

biconcave vorm 

 frequente afwijking: dislocatie vd discus naar voren toe 

 discus kan ook naar mediaal of (minder frequent) naar lateraal verplaatst zijn 

 opnames waarbij pt mond geopend houdt: nagaan of reductie vd discus optreedt 

o langbestaande discusdislocaties kunnen aanleiding geven tot degeneratie vd discus en 

osteo-artrose 

 veranderingen kunnen met MRI gedocumenteerd w 

 maar CT beter geschikt voor aantonen van beenderige veranderingen 

o MRI kan ook andere afwijkingen vd kaakgewrichten visualiseren vb. synoviale 

chondromatosis en ganglioncysten 
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Hals 

 

Pijnloze zwelling in de hals 

 

Schildklier 

 echografie 

o zeer goede methode om zwelling id halsbasis uitgaande vd schildklier te identificeren 

o specifieke diagnose is in meeste gevallen niet mogelijk: verdere diagnostiek vereist fijne 

naald aspiratie cytologie 

 kan uitgevoerd w onder echografische geleiding → grotere kans op representatief staal  

o tijdens echografisch onderzoek vd hals voor andere reden uitgevoerd: vaak nodulaire 

afwijkingen id schildklier aangetoond 

 grote meerderheid vd incidentilomas is goedaardig: vnl als er vss aanwezig zijn 

 echografische uitzicht geeft indicatie vd kans op maligniteit 

 scherp begrensde, reflectieve noduli: meestal goedaardig 

 onscherp begrensde, hyposonante noduli: hogere kans op maligniteit 

 CT onderzoek 

o kan uitgevoerd w als  

 schildklier diffuus vergroot is 

 echografie toont dat schildklier in mediastinum duikt 

o CT w gedaan om  

 effect vd schildkliervergroting op trachea en slokdarm te evalueren 

 uitgebreidheid vd mediastinale component te visualiseren 

 

Speekselklieren 

 owv oppervlakkige ligging grote speekselklieren: kunnen met echografie onderzocht w 

o goede methode om speekselkliertumoren aan te tonen (behalve tumoren uitgaande vd 

diepe parotislob) 

o specifieke diagnose is meestal niet mogelijk 

o evt kan aansluitend echogeleide punctie uitgevoerd w  

 CT (met injectie contraststof) en MRI 

o goede technieken om speekselkliertumoren volledig te visualiseren 

o meestal niet mogelijk om onderscheid te maken tss goedaardige en kwaadaardige tumor 

 kenmerken van maligniteit  

 onscherpe begrenzing vh proces 

 invasie van omgevende structuren en afwijkende lymfeklieren in omgeving  

 niet alle kwaadaardige tumoren vertonen initieel dergelijk patroon 

 

Glomustumor, neurinoma, lipoma 

 echografisch onderzoek → meestal specifieke diagnose obv voorkomen en lokalisatie vh letsel 

o glomus caroticum tumoren  

 hypervasculair  

 gelegen in carotisbirfucatie 

o neurinomen 

 niet hypervasculair 

 vaak gelegen tss a. carotis en v. jugularis interna 

o lipomen: reflectiepatroon analoog aan subcutaan vet 

 pre-operatieve evaluatie: vaak CT of MRI uitgevoerd 

o behalve voor kleine lipomen 

o hierdoor kan chirurg uitgebreidheid vh letsel precies inschatten 

 neurinomen en glomustumoren soms niet evalueerbaar met echografie: want kunnen dichtbij 

of in schedelbasis gelegen zijn 

 

Congenitale cyste of fistel 

 bij vermoeden deze afwijkingen: best in eerste instantie echografie vd hals doen 
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o in combinatie met klinisch onderzoek: meestal specifieke diagnose mogelijk 

o vb. thyroglossuscyste, branchiogene cyste 

 vaak presenteren deze pt’en zich pas als surinfectie is opgetreden → dan beter CT of MRI  

 

Pijnlijke zwelling in hals 

 

Speekselstenen 

 echografie 

o prima methode om sialolithiasis op te sporen 

o niet-gecalcifieerde muceuze pluggen in speekselkliergangen kunnen soms echografisch 

aangetoond w 

o weerslag vd speekselsteen op speekselklier visualiseren  

 retro-obstructieve sialadenitis 

 evt abcedatie door surinfectie 

 atrofie bij lang bestaande obstructie 

 grote radio-opake lithiasis kan ook w met conventioneel radiografische methoden 

o voordelen van conventionele opnamen  

 snel  

 goedkoop  

o nadelen  

 zelfs vrij grote, opake lithiasis kan gemist w door botsuperpositie  

 weinig of niet gecalcifieerde lithiasis w niet aangetoond  

 CT kan ook gebruikt w 

o zeer gevoelige methode voor opsporen van calcificaties 

o nadelen 

 relatief duur  

 gebruikt ioniserende straling 

 sialografie = invasieve procedure waarbij jodiumhoudende contraststof retrograad in ductale 

systeem vd parotis of submandibulaire speekselklier w geïnjecteerd 

o is beste beeldvormende techniek die fijne ductale anatomie zichtbaar kan maken 

o voornaamste redenen om sialografie uit te voeren  

 opsporen kleine parotidale of submandibulaire sialolithen 

 evaluatie van ductale schade tgv infectie 

 differentiatie tss chronische sialadenitis, ziekte van Sjögren en sialosis 

 evaluatie van fistels, stricturen en diverticula op verloop vd ducti 

o contra-indicatie: klinisch actieve sialadenitis 

o na recente sialadenitis: voorzichtig zijn want sialografie kan sluimerende infectie 

reactiveren 

o opening vd ductus van Stensen of Wharton w gecannuleerd met speciale cannule 

o tijdens injectie contraststof kan pt drukgevoel of milde pijn in speekselklierstreek voelen 

 ongemakken verdwijnen meestal snel 

 als pijn toeneemt en na 24 tot 36 uur nog bestaat: vermoedelijk infectie → 

behandeling met orale antibiotica noodzakelijk 

 

Lymfadenitis en halsabces 

 lymfadenitis vereist in meeste gevallen geen verdere beeldvorming → behandeld obv KO 

 igv verdenking op fluctuatie: best echografie of CT vooraleer incisie en drainage uit te voeren 

 bij atypisch verloop: mogelijkheid van tumor moet w overwogen 

o best radiologisch onderzoek doen 

o CT-onderzoek laat toe lymfeklieren in hals en tegelijkertijd ook ganse bovenste 

aërodigestieve tractus te onderzoeken 

 

Mucosale tumoren 

 CT en MRI: vaak gebruikt bij evaluatie spinocellulaire carcinomen (plaveiselcelcarcinoma) 

o zijn oorspronkelijk mucosale tumoren  
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 dikwijls bij KO rechtstreeks zichtbaar 

 soms ontwikkelen ze zich submucosaal 

o ‘invasie’ als tumor basale membraan vh epitheel heeft doorbroken 

 initieel enkel subepitheliale fibreuze weefsel geïnfiltreerd 

 later w ook andere weefsels geïnvadeerd: afhankelijk vd localisatie vd tumor 

 spierinvasie w dikwijls gezien 

 tumoren breiden zich uit langs weg vd minste weerstand 

 perineurale en/of perivasculaire uitbreiding is mogelijk 

 aantasting van bot en/of kraakbeen treedt meestal slechts laattijdig op 

o na invasie vd capillaire lymfevaten: metastatische lokalisaties in neklymfeknopen 

 frequentie hiervan is duidelijk geassocieerd met lokalisatie vd primaire tumor 

 mucosale afwijkingen kunnen klinisch veel beter geëvalueerd w dan met CT en MRI 

o diepere uitbreiding in omgevende weefsels: klinisch moeilijk juist te bepalen 

 klinisch vrijwel niet beoordeelbaar 

 sommige gedeelten vh hoofd-halsgebied kunnen  

 fossa pterygopalatina en infratemporalis, orbitae, schedelbasis en hersenen 

 aantasting deze structuren leidt tot beslissingen met belangrijke therapeutische en 

prognostische implicaties → bevindingen uit beeldvormend onderzoek: groot belang! 

o tekenen van tumorinvasie op CT en MRI 

 abnormale aankleuring en verdikking vd weke weefsels 

 aanwezigheid van massa 

 infiltratie van vetplannen (zelfs zonder verstoring van aanliggende weke weefsels) 

 of combinatie hiervan 

 aantasting vd mandibula of maxilla  

o waar? 

 gebeurt meestal doorheen processus alveolaris 

 soms door linguale cortex 

 aantasting vd buccale cortex is zeldzaam: omdat carcinomas vd wangmucosa 

zeldzaam zijn in België 

o botdestructie is zichtbaar als onregelmatig begrensd defect in corticale cortex 

 evt met verdwijnen vd spongiosa trabekels 

 weke delen massa is dikwijls gecentreerd op botdefect 

 palpatie alleen: relatief weinig accurate manier om toestand vd lymfeklieren te evalueren 

o belangrijkste criterium op CT en MRI: grootte vd lymfeklier 

 algemeen: normale lymfeklier heeft kleinste dwarse diameter < 1 cm 

o ander belangrijke criterium: aanwezigheid centrale necrose in een klier 

 zichtbaar als centrale niet-aankleurende zone op CT en MRI 

 belang van CT en MRI bij andere maligne tumoren in hals is gelijkaardig 

o beschrijven van lokale uitbreiding 

o evaluatie van  

 geassocieerde bot- of kraakbeenaantasting 

 perineurale en/of perivasculaire uitbreiding  

 adenopathieen in hals 
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Rotsbeen, inwendige gehoorgang en brughoek 

 

Inleiding 

 radiologisch onderzoek vh buiten- en middenoor: CT 

 radiologisch onderzoek vh binnenoor, inwendige gehoorgang en brughoek: MRI 

 oorpijn zonder otoscopische afwijkingen  

o geen indicatie voor radiologisch onderzoek vh rotsbeen 

o dan moet gedacht w aan uitstralings-otalgie vb. vanuit kaakgewricht of hals 

 

Buitenoor (oorschelp, uitwendige gehoorgang) 

 radiologisch onderzoek zelden aangewezen 

o structuren gemakkelijk klinisch te onderzoeken  

o beeldvorming uitgevoerd bij  

 volledige stenose vd uitwendige gehoorgang: nagaan wat zich achter stenose voordoet 

 zeldzame agressieve infecties vd uitwendige gehoorgang: kunnen zich in omgevende 

structuren uitbreiden 

 vermoeden van maligne tumor vd uitwendige gehoorgang: evt uitbreiding in omgeving 

nagaan 

 beeldvorming w ook gedaan bij congenitale anomalieën 

o ontwikkeling vh midden- en binnenoor + verloop vd n. facialis beoordelen 

o bevindingen op CT-onderzoek bepalen in grote mate kansen op chirurgisch herstel 

 

Middenoor 

 acute otitis  

o klinische diagnose 

o beeldvorming niet nodig behalve bij vermoeden van complicatie  

 vb. extra- of intracraniele abcedatie 

 vb. trombose van sinus sigmoideus 

 vb. tympanogene labyrinthitis 

 bij chronische otitis: CT aangewezen  

o toestand vd beentjesketen evalueren 

o aanwezigheid van eventuele tympanosclerose opsporen 

 bij vermoeden cholesteatoma: CT aangewezen  

o uitgebreidheid vh letsel evalueren 

o toestand vd beentjesketen beoordelen 

o evt complicaties opsporen (zoals fistulisatie naar binnenoor) 

 CT is ook nuttig om postoperatieve problemen te evalueren 

o vb. recidief geleidingsslechthorendheid na reconstructie van beentjesketen 

o vb. verdenking recidief cholesteatoma 

 otitis serosa  

o frequent bij kinderen → igv alleenstaand moet dit niet radiologisch onderzocht w  

o bij volwassen pt kan dit eerste symptoom zijn van nasofaryngeale of schedelbasistumor 

 beeldvorming bij dergelijke patiënten wel aangewezen om onderliggend tumoraal 

proces uit te sluiten 

 

Binnenoor 

 CT  

o toont  

 beenderig kapsel rondom binnenoor  

 modiolus: as waarrond cochlea gewonden is 

o goed voor aantonen 

 congenitale afwijkingen binnenoor 

 fracturen doorheen binnenoor  

 otosclerose: aandoening vh labyrinthkapsel 

 MRI  
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o toont  

 inhoud vh binnenoor (endo- en perilymfe) 

 onrechtstreeks: modiolus 

o afwijkingen binnenin labyrint kunnen vaak enkel met MRI aangetoond w  

 vb. labyrintitis 

 vb. bloeding in binnenoor 

 vb. intralabyrintaire tumor 

 

Inwendige gehoorgang en brughoek 

 beeldvorming deze regio: vnl gedaan om acusticusneurinoma uit te sluiten bij pt’en met 

asymmetrisch perceptief gehoorsverlies 

 MRI  

o zeer hoge sensitiviteit en specificiteit voor detectie dergelijk letsel 

o itt CT: MRI kan ook volledig intracanaliculaire (in inwendige gehoorgang) en 

intralabyrintaire tumoren aantonen 

 


