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EXAMENVRAGEN 2009-2012 

 

DEEL NKO: OPEN VRAGEN 

 

NEUS: THEORIE 

 

 Behandeling chronische rhinosinusitis  

 Chronische sinusitis bespreken (pathogenese, symptomen, beeldvorming, behandeling)  

 Chronische sinusitis: schrijf alles wat je te binnen schiet 

 

 Waarom is neusademhaling beter dan mondademhaling  

 

 Bespreek allergische rhinitis  

 Alles van allergische rhinitis 

 Allergische rhinitis; symptomen, uitlokkende factoren, behandeling  

 Allergische rhinitis: Welke symptomen, welke allergenen, pathofysiologie en behandeling 

 

 Geur en smaakverlies, 2 mogelijke diagnoses, welke anamnese en koz is nuttig?  

 

 Neustraumata: diagnose en behandeling 

 Oorzaken,symptomen en behandeling van neusperforatie en onderbreking van de gehoorbeentjesketen. 
Hoe is toonaudiogram voor en na behandeling 

 Moet een neusseptumdeviatie behandeld worden en wat zijn de gradaties  

 

 Functies van neus, wat is de neuscyclus, welke soorten neussprays zijn er? geef hun voor- en nadelen en 
hun indicaties  

 Functie neus? Neussprays? neuscyclus? 

 Functies van neus, wat is de neuscyclus, welke soorten neussprays zijn er? geef hun voor- en nadelen en 
hun indicaties  

 Functies van de neus, neuscyclus, soorten neussprays  

 

 NEUS: CASUSSEN 

 

 Patiënt van 17 met unilaterale neusobstructie: 2 DD's en welke onderzoeken nog 

 Kindje van 6m met eenzijdige purulente neusloop  

 Patiënt van 19 jaar die vaak niesbuien heeft en zijn neus gaat daar bij dicht, geef 1 of 2 diagnosen en hoe 
zou je ze verder onderzoeken  

 Man reeds geruime tijd unilaterale neusverstopping: geef één of twee oorzaken en onderzoeken en 
anamnese  

 9-jarige jongen met neusbloedingen de laatste weken  

 Casus: man van 54, kan al een hele tijd niet meer door zijn rechterneusgat ademen, links is in orde. 1 of 2 
diff diagnoses geven en hoe die bevestigen en behandeling.  

 Man, 47j, ruikt minder na verkoudheid. Geef 2 DD en bespreek verdere anamnese en KO. 

 Een man van 42 klaagt sinds 2 maanden van neusobstructie, een zwaar hoofd en heeft soms een 
prikkelhoest.  
Geef 2 mogelijke ziektebeelden en welke anamnestische en technische onderzoeken zouden je diagnose 
kunnen bevestigen. 

 Een jonge en oude pt. op spoed met neusbloeding: waar denk je aan, wat is je eerste handeling en wat 
doe je om recidieven te voorkomen. 

 Vrouw 28j met verstopte neus ondanks gebruik neusdruppels. Geef 2 a 3 mogelijke pathologieën 

 Man van 45 jaar met sinds maanden verstopte neus, hoofdpijn en soms hoest. Aan welke twee 
ziektebeelden denken we? Mogelijke onderzoeken? 
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OOR: THEORIE 

 

 Wanneer trommelvliesbuisjes, hun werking en nadelen 

 Trommelvliesbuisjes: wie zijn ze, wat doen ze, wat drijft hen? (of iets in die aard)  

 

 Pathogenese, kenmerken en behandeling van OMA 

 

 Bespreek etiologie, pathogenese en behandeling van OME bij kind en volwassene  

 OME bespreken  

 OME - etiologie en pathogenese – behandeling 

 

 Cholesteatoom, ontstaan tot behandeling- hoe denk je dat het audiogram er zal uitzien (schrijf er zéker 
assen én gehoorgrens bij)  

 

 Aangeboren slechthorendheid vroeg opsporen: waarom? hoe? welke behandeling? 

 

 Bespreek, a) oorzaken, b) symptomen, c) kenmerken en d) behandeling van: 1) trommelvlies perforatie en 
2) onderbreking van de gehoorbeentjes keten. Hoe ziet toonaudiogram eruit vóór en na behandeling?  

 Oorzaken, symptomen en behandeling van onderbreking van de beentjesketen.  

 Oorzaken,symptomen en behandeling van onderbreking van de gehoorbeentjesketen. Hoe is 
toonaudiogram voor en na behandeling 

 Oorzaken, symptomen, tekens, behandeling en toonaudiogram voor ketenonderbreking 

 Bespreek trommelvliesperforatie en onderbreking van de gehoorbeenketen 

 Oorzaken van trommelvliesperforatie  

 Traumata van oorschelp en trommelvlies. Etiologie, prognose en behandeling 

 Oorzaken, symptomen, tekens, behandeling en toonaudiogram voor trommelvliesperforatie 

 

 Tympanogram, BERA en spraakaudiogram  

 

 Bespreek de beperkingen en indicaties van de klassieke hoortoestellen (=geleidingstoestellen) voor 
mensen met een geleidingsdoofheid en mensen met een perceptieve doofheid (of zoiets) 

 Presbyacusis, kan je die mensen helpen met een hoorapparaat.  

 Bespreek de mogelijkheden en beperkingen van een klassiek geleidingstoestel  

 In welke mate kan een hoortoestel helpen?  

 Presbyacusis en hoortoestellen  

 Mogelijkheden van klassiek hoortoestel (luchtgeleidingstoestel) bij geleidings en 
perceptieslechthorendheid en welk gehoortesten zijn bruikbaar 

 Presbyacusis en hoortoestellen  

 

 A. Welk lawaai geeft gehoorschade? gevolgen? behandeling?  
B. Welke medicijnen geven ototoxiciteit? gevolgen? behandeling?  

 Welke medicatie zijn ototoxisch? klachten? teken toonaudiogram. behandeling? 

 Vanaf wanneer is geluid schadelijk? klachten? teken toonaudiogram. behandeling?  

 
 

 Bespreek otosclerose: symptomen en pathogenese. Is beeldvorming hierbij nuttig, geef otoscopie en 
toonaudiogram, zou u een hoorapparaat voorschrijven? 

 Bespreek diagnose otoslerose, uitzicht trommelvlies, toonaudiogram en onderzoeken  

 Bespreek otosclerose: diagnose, otoscopie, toonaudiogram, behandelingsopties en resultaat behandeling 

 
 
 



3 

 

 Geef voor onderstaande aandoeningen: a) de klachten die men kan verwachten b) manieren om de 
diagnose te stellen c) Therapeutische mogelijkheden  
- ototoxische medicatie  
- sudden deafness  
- acousticusneurinoom  
Zijn de toonaudiogrammen verschillend? Teken eventueel het audiogram 

 Bespreek sudden deafness  

 

OOR: CASUSSEN 

 

 Casus over vrouw met plotsdoofheid 

 Casus over 64-jarige man die al een tijdje niet meer zo goed hoort. Otoscopie toont een verkalkte plaat 
achter het TV, verder normaal. Ook geen klachten van oorloop, oorpijn, ... 

 Jongen van 8 jaar die reeds 4 maal oorloop heeft gehad. Geef 2 of 3 mogelijke diagnoses. Welke vragen of 
onderzoeken doe je nog? Is radiologisch onderzoek hier aangewezen? Zijn oordruppels nuttig? (Of zoiets) 

 Casus van man met sinds 2 jaar minder gehoor rechts en test toont perceptiedoofheid: 2 diagnoses + 
onderzoeken  

 Man 44j - gehoorverlies - vliegtuig  

 Jongen 8j heeft afgelopen jaar 4 periodes van oorloop gekend. Geef 1 (of meer) diagnoses. Welke extra 
informatie wil u uit de anamnese en het onderzoek halen 

 Man, 64j, hoort al geruime tijd minder goed. Bilateraal verkalkingen achteraan in het trommelvlies. Voor 
de rest normaal. Geen oorloop of oorpijn. Geef 2 of 3 mogelijke ziektebeelden en welke 
anamnese/onderzoeken wil je nog verder? 

 Man van 25j, 3 dagen last van minder goed horen, pas vliegreis gemaakt. Geef 2 à 3 diagnoses en wat zou 
u nog willen weten uit de anamnese + welke onderzoeken? 

 Vrouw van 29 jaar, sinds een jaar verminderd gehoor rechts. Geen oorloop, geen pijn. Otoscopie: normale 
gehoorgang, niet geperforeerd trommelvlies. Rinne is rechts negatief, Weber naar rechts gelateraliseerd.  
Geef 2 of 3 aandoeningen waardoor dit kan verklaard worden. Welke bijkomende informatie uit anamnese 
nodig voor elke verklaring? Welke bijkomende onderzoeken om verklaring te bevestigen? 

 Pt 36jr sinds 3mnd oorloop zonder pijn of koorts, geef 1 of 2 oorzaken en bespreek  

 Vrouw van 37j, rechts oorpijn, otoscopie normaal, tympanografie nl.  
De casus was gerefereerde pijn.  

 Meisje van 4 jaar, dat minder hoort en ook qua taal- en spreekproblemen wat achter zit op haar 
leeftijdsgenootjes. Geef twee mogelijke ziektebeelden. Wat onderzoek je klinisch en anamnestisch? 

 Man 41 jaar, oorpijn, niet gebonden aan kauwen, normaal trommelvlies  

 Casus sinds aantal maanden oorloop. zonder pijn. Geef 2 mogelijke diagnoses en bespreek. Welke 
kenmerken belangrijk in anamnese en welke onderzoeken 

 Casus van kind van 5 maanden dat slecht hoort: differentieel diagnose?  

 Vrouw, 39 jaar, last van oorsuizen gedurende enkele maanden, ook last van gehoorverlies aan die zijde. 
Otoscopie = normaal. Geef 2-3 DD en bespreek. 

 Vrouw 39j, tinnitus, verminderd gehoor 1 kant, DD + OZ? 

 Meisje van 5. Ouders merken sinds lange tijd een verminderd gehoor. Ze spreekt wel maar minder goed 
dan leeftijdsgenoten. 2 of 3 ziekten die dit kunnen veroorzaken, wat vraag je extra en welke onderzoeken + 
behandeling 

 Jongen van 8 jaar, al 4x een loopoor gehad dit jaar. Geef 2/3 mogelijke oorzaken, wat vraag je nog meer bij 
de anamnese en wat doe je verder qua onderzoek je hypothese(s) te bevestigen?  

 Man 63jaar, hoort al geruime tijd minder goed, bij otoscopie: in beide trommelvliezen een kalkplaatje. 
Welke twee diagnoses zijn mogelijk en welke anamnestische en onderzoeksgegevens kan je uitvoeren om 
je hypothese(n) te bevestigen.  

 Vrouw van 29 jaar, sinds een jaar verminderd gehoor rechts. Geen oorloop, geen pijn. Otoscopie: normale 
gehoorgang, niet geperforeerd trommelvlies. Rinne is rechts negatief, Weber naar rechts gelateraliseerd.  
Geef 2 of 3 aandoeningen waardoor dit kan verklaard worden. Welke bijkomende informatie uit anamnese 
nodig voor elke verklaring? Welke bijkomende onderzoeken om verklaring te bevestigen? 

 Casus: man, 44, Re perceptieve daling (Rinne en Weber gegeven), Li norm, otoscopie bilat norm. geef 1-2 
DD en hoe verder onderzoeken.  
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 Casus van 5-jarig kindje met achterstand in spraak en taalontwikkeling, normale voorgeschiedenis met 
gewone kinderziekten. 

 Jongen van 8jaar, afgelopen jaar 4 periodes van oorloop. geef twee mogelijke diagnoses, welke elementen 
wil je nog weten uit anamnese, welke onderzoeken.  

 

EVENWICHTSORGAAN: THEORIE 

 

 Bespreek Menière: pathogenese, klachten en symptomen, behandeling  

 

EVENWICHTSORGAAN: CASUSSEN 

 

 Casus over vrouw met draaiduizeligheid; geef twee mogelijke diagnosen, hoe ga je dit staven met KO, TO, 
en anamnese.  

 Vrouw heeft last gehad van draaierigheid, valneiging en braken waardoor ze enkele dagen niet is kunnen 
gaan werken. Nu terug ok, maar vreest dta ze in de toekomst nog voor zal hebben. Geef 1 of 2 meest 
waarsch diagnose(s).  

 Vrouw 41j, plotse duizeligheid, braken, valneiging  
dd, onderzoeken, prognose, behandeling 

 Vrouw, in 2 maanden 4 keer periode duizelig. Welke twee aandoeningen kunnen dit geven? Extra 
anamnese en onderzoeken om te bevestigen? 

 Vrouw (41j) met aanval van duizeligheid vorige week waar ze voor thuis is moeten blijven, 2 dD en welke 
anamnese, verdere onderzoeken, behandeling en verloop?  

 Vrouw met acute draaiduizeligheid 

 Vrouw, 39jaar, sinds 2maanden al 4keer last van draaiduizeligheid. neemt geen medicatie. wat zijn 
2mogelijke aandoeningen? wat zou je nog willen weten uit anamnese en onderzoeken voor de bevestiging 
van deze diagnoses?  

 Vrouw met aanval van duizeligheid vorige week waar ze voor thuis is moeten blijven, 2 DD en welke 
anamnese/verdere onderzoeken? 

 Casus, v, 39j, in 2 maand 4 draaiduizeligheidsaanvallen. Voor de rest niets, ook geen medicatie. Geef 2 
mogelijke ziektebeelden. Welke vragen stellen in anamnese en welke onderzoeken ter bevestiging  

 Vrouw van 41, aanval gehad van draaiduizeligheid en braken,is er voor moeten thuisblijven  
geef 2 mogelijke diagnoses en welke vragen en onderzoeken  

 

LARYNX: THEORIE 

 

 Larynxpapilloom en stembandgranuloom: kenmerken, behandeling,...  

 

 Bespreek: acute laryngitis (kind en volwassene), acute epiglottitis, chronische faryngitis en chronische 
laryngitis (bespreek bij chronische laryngitis ook APO wat je ziet) 

 

 Welke organische afwijkingen van de stembanden gaan gepaard met stemmisbruik. Bespreek 
laryngoscopisch beeld en behandeling  

 Welke histologische afwijkingen van de stembanden bij overmatig stemgebruik? Bespreek pathogenese, 
laryngoscopisch beeld en behandeling van elk 

 Welke histologische afwijkingen van de stembanden bij overmatig stemgebruik? Bespreek pathogenese, 
laryngoscopisch beeld en behandeling van elk  

 

 Bespreek de maligne tumor van de larynx: epidemiologie, etiologie, TNM, diagnose, behandeling met 
radiotherapie en prognose  

 Larynxtumor: Epidemiologie- Etiologie - Anatomopathologie  - TNM-classificatie glottis-tumor + welke 
beeldvorming  

 (A) TNM-stadiëring van larynxtumor, (B) indicaties + voor- en nadelen van endoscopie en radiotherapie, 
(C) revalidatie na totale laryngectomie  
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 Spinocellulair carcinoma vd larynx: TNM, endoscopische resectie/radiotherapie voor- en nadelen, 
revalidatie na totale laryngectomie  

 Larynxcarcinoom, diagnose en wel of geen radiotherapie? 

 

 Hoge uitval van nervus vagus door een tumor bespreken  

 Recurrensverlamming: kenmerken en behandeling  

 Stembandverlamming: oorzaken en symptomen, en behandeling van uni- en bilaterale 
n.recurrensverlamming 

 Bespreek stembandverlamming. Geef de oorzaken en behandelingen van unilaterale en bilaterale 
stembandverlamming 

 Stembandverlamming symptomen + uitzicht + behandeling 

 

LARYNX: CASUSSEN 

 

 V, 50j, hese stem sinds 6w, verslikt zich veel : 2 mogelijke diagnoses? verdere info of onderzoek nodig? 

 Vrouw van 29j met langdurige heesheid. Rookt niet, geen trauma of operatie recent, geen andere klachten 
(geen keelpijn of hoesten). Geef 1 à 2 mogelijke diagnoses en de klinische/technische onderzoeken 
daarvoor nodig  

 Casus over man, 48j, heesheid. Rookt, is leerkracht en speelt in vrije tijd ook toneel. Zou wat moeten 
vermageren maar lukt niet.  
2/3 diagnoses en wat zou je bijvragen of onderzoeken om je diagnoses te staven?  

 Man van 45 jaar sinds enkele maanden hees, irritatie in de keel en prikkelhoest. 2 mogelijke diagnoses en 
uitleg daarbij. 

 Leerkracht, 48j, roker. Last van heesheid, erger na een dag werken. Speelt toneel in zijn vrije tijd. Moet 
afvallen maar dat lukt niet goed.  
Geef 2 of 3 ziektebeelden die de symptomen kunnen verklaren? Geef voor elk ziektebeeld bijkomende 
anamnestische en onderzoeken om je hypothese te bevestigen. Vermeld ook kort de krachtlijnen van de 
behandeling. 

 Casus van turnlerares met last van heesheid: 2 of 3 ziektebeelden geven + anamnese en 
onderzoeken(stembandnoduli) 

 Casus over 46j man met hese stem, kan niet vermageren, is leraar + doet toneel. Welke 2-3 DD met welke 
anamnese en onderzoeken wil je. krachtlijnen van de therapie  

 Man 45 jaar, hees, irritatiegevoel, hoest, mogelijke diagnoses  

 Vrouw van 50j, klaagt al 6 weken van hese stem en frequent verslikken, geef 2 ziektebeelden 

 Turnlerares met heesheid, heeft een VG van thyroidectomie en zingt in een koor (gaat minder goed). Er is 
echter geen stembandverlamming te zien. 

 Man, lesgever,speelt ook toneel heeft heesheid, erger na dag lesgeven. Hij rookt en zou moeten 
vermageren. Geef 2 of 3 mogelijke diagnoses en wat doe je anamnestisch en onderzoekend om dit te 
staven. 

 

 Pt heeft plots verlamming helft gezicht. geef 2-3 DD's, welke onderzoeken zou je doen? 

 Man van 44j merkt op dat zijn rechtermondhoek sinds 2 dagen minder beweegt, en hij morst bij het 
koffiedrinken. DD, OZ,...  

 

FARYNX: THEORIE 

 

 Mechanisme van slikken, functie van m cricofaryngeus en afwijkingen (bijvraag: behandeling)  

 Bespreek de faryngeale fase van het slikken, wat is de functie van de m. cricopharyngeus, wat krijg je als je 
daar een stoornis aan hebt plus symptomen en onderzoeken 

 

 Acute en chronische faryngitis  

 

 Indicaties en nazorg van tonsillectomie en adenoidectomie. (bij adenoidectomie is dat dus 
mondademhaling en otitis media met effusie of evt. acute) 
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 Wanneer pollipectomie en adenoidectomie?  

 Indicaties en nazorg van tonsillectomie en adenoidectomie  

 Wat is ring van Waldeyer? Indicaties voor weghalen adenoid en tonsillen? Nazorg? Risico's?  

 Wat is de ring van Waldeyer? wat zijn de indicaties voor tonsillectomie en/of adenoidectomie. wat met 
nazorg? effecten op de korte en lange termijn? 

 

FARYNX: CASUSSEN 

 

 Jongen van 19j heeft sinds 2 dagen koorts, keelpijn en veralgemeend ziektegevoel. Welke 2 a 3 diagnoses 
weerhoudt u? Wat wilt u nog weten uit de anamnese en onderzoek? Gaat u dit behandelen met AB? Zijn 
er verder nog therapeutische stappen nodig of nuttig?  

 Jongen van 19jaar komt bij u met sinds 2 dagen keelpijn, koorts en algemeen ziektegevoel. Geef 2 
mogelijke pathologieën dat deze jongen kan hebben en welke bijkomende vragen en onderzoeken zou u 
doen om die diagnose te bevestigen.  

 19j, 2d keelpijn, koorts en algemeen ziektegevoel. 

 

 Kindje van 5 jaar wat altijd door zijn mond ademt: welke ziektebeelden, anamnestische gegevens en 
onderzoeken?  

 Kindje van 5 jaar dat continu door zijn mond ademt, 2 diagnoses  

 Kind 5j, mondademhaling: geef mogelijke oorzaken en welke onderzoeken doe je?  

 Kind 5j, mondademhaling: geef mogelijke oorzaken en welke onderzoeken doe je? 

 
 

HALS: THEORIE + CASUS 

 

 Met welk systeem wordt de uitbreiding van halskliermetastasen beoordeeld? Wat te doen bij een 
verdachte halsklier zonder primaire tumor? 

 

 Man 38 jaar heeft sinds 2 maanden niet pijnlijke zwelling lateraal in de hals die niet meebeweegt tijdens 
slikken. Geef 1 of 2 DD  
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BIJVRAGEN 

 

 Wat is een cochleair implantaat?  

 Wat is oedeem van Reinke? Waardoor ontstaat dit? 

 Goed gedifferentieerd schildkliercarcinoom weggenomen (kleine nodulus): verdere behandeling vereist? 

 Wat is het probleem ivm spraak-ruisverhouding (welke pathologie zit hier achter) bij presbyacusis en 
waarom wordt dat niet opgelost met een versterkend gehoorapparaat (+ hoe proberen de 
gehoorapparaten erop in te spelen - welke aanpassingen worden gedaan?) 

 Ken je een genetische oorzaak van doofheid op volwassen leeftijd? 

 Waar ga je meestal poliepen vinden? wat zie je onder microscoop  

 Myringitis bullosa + blijft dit lang denk je?  

 Bij test van dix-hallpike, kijk je gewoon of hij nystagmus heeft of? -> heel erge zo zichtbaar, anders bril van 
frenzel, nystagmografie meestal te duur  

 Wat zijn de oorzaken van inspiratoire stridor bij pasgeborenen? moeten deze behandeld worden?  

 Perceptieve reukstoornis, ciliaire dyskinesie 

 Symptomen van atrofische rhinitis  

 Tympanometrie en stapediusreflex  

 APA en laag v Reinke  

 Pt met perforatie trommelvlies, vrienden zeggen dat hij zich moet laten opereren. welke uitleg geef je aan 
pt?  

 Bij schoolonderzoek ontdekken ze bij een kindje redelijk grote amandelen. welke houding neem je aan? 

 Over hoorapparaat, over aangeboren doofheid (frequentie? DFNA, DFNB en voorbeeldjes) Teken het 
toonaudiogram(want dat had ik niet gedaan) 

 Bijvragen moest ik audiogram tekenen , zeggen hoeveel decibel er verloren ging bij welke aandoeningen 
en zo van die dingen  

 Schildklier: wat zegt u 'papillair microcarcinoma'  

 Otosclerose vs tympanosclerose (a zowat ied gevraagd, blijkb vraag v d dag)  

 Inverted papilloom  

 Bijvraagjes over die testen en zo  

 Bijvraag over verschil tussen otosclerose en tympanosclerose  

 Hoe kan je zien dat het adenoid te groot is  

 Hoe weet je dat een neuritis van de n vestibularis gerecupereerd of gecompenseerd is  

 Bijvragen: heel veel, vooral over dat gehoorapparaat 

 Bijvraag was bijvoorbeeld welke soorten toestellen er bestaan.  

 Was is FESS, atrofische rhinitis 

 Bijvraagje over tympanometrie voor screening gebruiken? en stomme stemvorkdingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

 

STOMATOLOGIE: BIJVRAGEN 

 
-Hoe kan je het verschil zien tussen mucosa en gingiva?  
-Welk van de twee is verhoornd?  
is sucrose en mono of disaccharide (mono)  
- zetmeel: waardoor wordt dat verteerd (amylase)  
- er is een bepaald beroep die veel last hebben van caries in het kader van zetmeel: (bakkers, doordat meel veel 
zetmeel bevat en ze continu die meel "inademen" omdat ze daar heel de tijd boven staan)  
- een vraag over hoe het kwam dat die paradontale pockets bij paradontitis verdiepen (dit kwam door het 
epitheel dat instulpte of zoiets)  
- verder vroeg hij: Gallenus zei toch dat een ontsteking gepaard gaat met tumor, dolor, calor en rubor, hoe 
komt het dan dat paradontitis en gingivitis wat ook wel ontstekingen zijn, geen pijn doen en ondanks dat het 
tandvlees toch zo pijnlijk is (het is iets dat idd de gingivale rand heel gevoelig is (normaal als er oedeem 
opstapelt, krijg je pijn), maar hierbij is blijkbaar de laag aan de sulcus van de gingiva heel doorlaatbaar voor 
vocht, waardoor het oedeem dus niet kan opstapelen en je dus ook geen pijn krijgt).  
- vroeg hij ook nog iets over halithose: dat je halithose hebt dat veroorzaakt wordt door anaeroben en dat dus 
een putride geur geeft, maar de meeste halithose wordt echter veroorzaakt door andere bacteriën (iets met 
disulfdiden), die zorgen voor een zwavelgeur in de mond. 
-De orthodonten gebruiken een kleuring.. 'maar hier ga ik misschien iets te ver' zei die toen hij mijn blik zag 
-over aantal medicaties en parodontiumafwijkingen  
-wat vind je van de TNM-classificatie  
- - Wie krijgt de patiënt nog te zien naast de chirurg voor de operatie ? Orthodontist.  
- Wat doet die? Voor de operatie = decompenseren, na de operatie= compenseren => keuze voor chirurgie 
moet vooraf duidelijk gekozen zijn (illustratie van auto op vangrail).  
- Wat is een dwangbeet?  
- Welke factoren spelen een rol bij het ontstaan van het carcinoom in de mondholte? Alcohol, roken, asbest, 
rubberfabrieken in westerse wereld, verfproductien, UV straling voor lipcarcinoom, voorgaande infecties, 
voorgaande witte mucosaletsels, en nog een hele hoop andere..  
wat is een endocarditis lenta  
-is een odontoom lethaal en welke vormen ervan zijn er  
-wat is het belangrijkste in de behandeling van een mondcarcinoom 
-Wat bepaalt de occlusie?  
-hoeveel % van de mensen heeft ooot last van zijn TMG? (...) 
-bijvraag over caries 
-bisfosfonaten 
-welke behandeling voor ANUG, verschil met benigne slijmvlies pemphigoid, wat zeggen u de resten van 
malassez en serres 
-bijvragen over SCC, zygomafrx en radio v h TM-gewricht 
-hij vraagt wat dingetjes bij over die vragen en dan nog twee bijvragen "om te zien of je de rest van de cursus 
ook gestudeerd hebt", bij mij was 't premaligne mucosaletsels en oorzaken van brilhematoom.  
- precancereuze letsels en hypersialorrae 
etale dosis van fluor (blijkbaar 1gr), maximaal toegelaten dosis in drinkwater (vergeten), formule van 
hydroxyaopatiet (Ca, fosfor en OH-), etc... 
-Over cilindroma vooral, was ik vergeten te vermelden en kon ik ook ni opkomen.. (Meegroei met de zenuw en 
snelle pijn ofzo was het zeker)  
-Whartins tumor: Waar? Hoe voelt dat aan? Hoe ziet dat eruit? Wie heeft dat?  
-Paraneoplastisch syndroom van de kaak? Piere-Marie-Bamberger aldus 
bijvraag op welke manieren een zygomafractuur hersteld kon worden.  
Volgens hem stond dit uitgebreid in de cursus en met plaatjes toegelicht in de slides.  
Natuurlijk is er daar in heel de cursus niks over te vinden, maar op de slides kon ik wel nog vinden dat er een 
transbuccale, temporale, transorale en transcutane methode is. Waarschijnlijk dat em dat dus bedoelde..... 
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-vraag over RX ging over een gezwel in het palatum, welke beeldvorming je daarbij doet 
-Openingsbijvraag: bespreek radiologische technieken om TMG duidelijk te maken (geen voorbereiding)  
-Stomato: TMG en speekselkliertumoren, welke radiologische technieken gebruiken om gezwel op palatum te 
onderzoeken? Biopsie voor of na de radiologie? (erna, anders artefacten)   
-Een 'denkertje' (zoals hij het zelf noemde) over radiologie bij palatumzwelling (al vernoemd)  
-beeldvorming TMG, cerebrospinaal vocht en nog wa andere moeilijkhede 
-bespreek alle vormen van onderzoeken bij aangezichtsfracturen (haddek natuurlijk weer ni zo goe geleerd 
buiten RX en CT maar das blijkbaar bijlangena ni genoeg)  
-welke beeldvorming voor het kaakgewricht  
-wat weet je over beeldvorming kaakgewricht? 
 


