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Anamnese en onderzoek 

 

Anamnese 

 

Opbouw 

 begint met vragen naar aard en ernst vd klachten waarvoor pt arts consulteert 

o wanneer en hoe was begin? 

o hoe is beloop?: toenemend, afnemend, constant, intermitterend, fluctuerend 

o wat is duur?: acuut, subacuut, chronisch 

o wat is frequent? 

 gericht vragen naar bijhorende klachten en symptomen 

o vragen over andere NKO-gebieden 

o ook vragen naar  

 mogelijke andere ziekten waaraan pt lijdt 

 medicijngebruik 

 vroegere ziekten 

 operaties 

 alcoholgebruik, drugs, rookgedrag 

 beroep 

o familie-anamnese 

 

Oorklachten 

 gehoorverlies 

o rechts vs links 

o hoge/lage tonen of gehele toonschaal 

o spraakverstaan 

o meer last in stilte of in lawaai 

o congenitaal, zwangerschapsproblemen, problemen perinataal, familiair 

o geluidsexpositie 

o ototoxisch geneesmiddelengebruik 

o trauma capitis 

o oorontstekingen, meningitis 

o andere aandoeningen vb. infectie bovenste luchtwegen, griep 

 oorpijn 

o rechts vs links 

o in of rond oor 

o drukgevoel 

o jeuk 

 afscheiding 

o rechts vs links 

o aspect: sereus, muceus, purulent, sanguinolent 

o hoeveelheid 

o etiologisch moment 

o foetide 

 oorsuizen 

o rechts vs links 

o hoog vs laag 

o synchroon pols 

 duizeligheid 

o valneiging en richting ervan 

o draai- of liftsensatie 

o luxerend moment 

o afhankelijk van stand lichaam of hoofd 

o erger of niet in duister 

o effect van ogen sluiten 
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o vegetatieve verschijnselen: misselijkheid, braken, transpireren 

 scheef gezicht 

o rechts vs links 

o pijn 

o tranend oog, oogsluiten, visus 

o wangbijten, smaakveranderingen 

o lawaaigevoeligheid 

 

Neusklachten 

 verstopping 

o rechts vs links 

o voorkeurskant 

o wisseling 

o matig of volledig 

o mondademhaling 

o droge keel ’s morgens 

 afscheiding 

o rechts vs links 

o aspect: waterig, sereus, muceus, purulent, sanguinolent 

o hoeveelheid 

o crustae 

o foetide 

 bloedingen 

o rechts vs links 

o trauma, peuteren, krachtig snuiten 

o verkoudheid 

o bloeddruk, vaat- of bloedafwijkingen 

o medicijngebruik 

 reukstoornis 

o rechts vs links 

o anosmie / hyposmie / parosmie / kakosmie 

 hoofdpijn 

o locatie 

o stressafhankelijkheid 

o visus 

o vegetatieve verschijnselen: misselijkheid, braken, transpireren 

 

Allergieën 

 jeuk in neus, jeukende of tranende ogen 

 niezen 

 COPD 

 hoesten, sputumproductie, droge of kriebelende keel 

 eczeem, dauwworm, urticaria 

 overgevoeligheid bekend, hooikoorts 

 tijd in dag, seizoen 

 plaats waar meeste klachten, werk- en huisomstandigheden (stoffig, aanwezigheid van 

dieren, airconditioning) 

 

Keelklachten 

 pijn 

o slikafhankelijkheid 

o uitstralend naar oor 

o droog of kriebelgevoel 

o globus 

o invloed van spreken 
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o tabak, alcohol 

o antibiotische kuren gehad 

o foetor ex ore 

o mondademhaling 

 slikklachten 

o locatie 

o voor vloeibaar en/of vast voedsel 

o zuurbranden, regurgitatie 

o opgeven van voedsel of bloed 

o slijmproductie 

o vermageren 

 heesheid 

o stemveranderingen 

o invloed van spreken 

o beroep, luchtverontreiniging, luchtweginfecties 

o hormonale therapie 

 

Andere klachten: snurken 

 moe en slaperig overdag 

 apneu, gewicht, alcoholgebruik 

 droge keel 

 (vroeger) beroep 

 vroegere ziekten, operaties, familieanamnese 

 medicatie, druggebruik, alcohol- en nicotinegebruik 

 

Onderzoek 

 

Bij onderzoek oor, neus en keel: iedere volgorde verdedigbaar 

 vnl bij kinderen: best beginnen met uitwendig onderzoek van hals → dan oor, neus, mond, 

nasofarynx en larynx 

 essentieel: steeds L en R zijde vergelijken → asymmetrie niet missen! 

 tijdens lichamelijk onderzoek: zintuigen gebruiken 

o gehoor vb. beoordelen stemkwaliteit 

o reuk vb. herkennen geur cholesteatoom (aandoening vh oor) 

o tast vb. vaststellen subcutaan emfyseem en fluctuaties 

o gezicht → manier van kijken binnen NKO vraagt speciale technieken 

 meestal nodig door kleine opening in diepte te kijken mbv voorhoofdslamp: geeft 

lichtbundel die in beginsel meeloopt met gezichtsas 

 meer en meer gebruik van fijne endoscopen voor inspectie vd neus, farynx en larynx 

 algemene arts: beperkt aantal eenvoudige instrumenten nodig  

o spiegelonderzoek uitvoeren 

o oorspecula en stemvork van 256 of 512 Hz voor stemvorkproeven 

o in toenemende mate bij HA: gebruik eenvoudige screenings-audiometers en 

tympanometers 

o onderzoek vd neus: neusspecula met handvat 

o keel: tongspatels en spiegels voor uitvoeren indirecte laryngoscopie en nasofaryngoscopie 

 tijdens onderzoek: hersenzenuwen onderzoeken! 

o veel w automatisch beoordeeld tijdens onderzoek beweeglijkheid palatum, farynx en 

stembanden 

o n. I: geurtests 

o n. II: visus en gezichtsvelden 

o nn. III, IV en VI: oogbewegingen 

o n. V: vnl sensibiliteit vd cornea nagaan  

 neemt af igv neurinoom (Schwannoom) vd n. VIII die druk op n. V uitoefenen 

o n. VII, VIII en X: zie verder 
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o n. IX verzorgt sensibiliteit vd farynx → wurgreflex 

 kan men tweezijdig opwekken aan einde farynxonderzoek 

o n. XI: laten aanspannen van m. SCM en pt schouders laten optrekken (m. trapezius) 

o n. XII: tong in rust en tijdens uitsteken bekijken → bij eenzijdige uitval wijkt tong af naar 

zieke zijde 

 

Specifieke onderzoeken: zie bij passende hoofdstuk 
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Het oor 

 

Anatomie en fysiologie 

 

Uitwendige oor 

 functies 

o vangt geluid op → geleidt en versterkt het ca 15 dB rond 2,5 kHz 

o draagt bij tot richtinghoren 

 bestaat uit oorschelp, gehoorgang en trommelvlies (TV) 

o vorm en grootte vd oorschelp zijn persoonlijk 

o trommelvlies = scheiding tss gehoorgang en middenoor 

 benige en kraakbenige delen 

o skelet vd oorschelp en laterale 1/3e vd gehoorgang: kraakbenig en bekleed met huid 

o mediale deel vd gehoorgang: benig en bekleed met huid zonder huidadnexen 

 afgestorven huidepitheel van trommelvlies en gehoorgang verplaatst zich lateraal → verlaat 

gehoorgang samen met excretieproducten vd cerumenklieren ovv cerumen (oorsmeer) 

o cerumen beschermt tegen binnendringende bacteriën 

 vaatvoorziening vh uitwendige oor: vertakkingen vd a. carotis externa 

 sensibele innervatie 

o n. V,3 aan voorzijde 

o nn. VII, IX en X aan klein deel vd achterzijde 

o C2 en C3 voor grootste deel 

 lymfeklierstations: achter, onder en tegen oorschelp 

 

Middenoor = trommelholte = cavum tympani 

 afgesloten ruimte van ong 1 cm3 

o lateraal begrensd door trommelvlies en deel vd benige gehoorgang 

o mediaal begrensd door labyrint 

o achterwaarts naar boven toe: met koepelholte (atticus) verbinding met antrum = eerste 

cel vh mastoïdcelsysteem 

o voorwaarts-mediaal naar onder: buis van Eustachius (BvE, tuba Eustachii, 35 mm) 

 verbindt trommelholte met nasofarynx 

 uitmonding in nasofarynx: trechtervormig 

 steekt uit in nasofarynx als torus tubarius 

 erachter gelegen groeve: fossa van Rosenmüller 

 trommelvlies 

o van lateraal naar mediaal opgebouwd uit  

 huidepitheel zonder adnexen 

 bindweefsel: spinnenweb van collageenvezels dat bevestigd is aan steel vd hamer 

(malleus) 

 slijmvlies 

o gehoorbeenketen verbindt trommelvlies met ovalen venster 

 gehoorbeenketen bestaat uit 

 hamer = malleus 

 aambeeld = incus 

 stijgbeugel = stapes 

 hangt vrij beweeglijk aan bindweefselligamenten craniaal in koepelholte 

 bekleding 

o middenoor en mastoïd zijn grotendeels bekleed met kubisch epitheel 

o aan voorzijde en in buis van Eustachius: trilhaarepitheel 

 vaatvoorziening: takken vd a. carotis externa 

 zenuwen 

o slijmvlies: n. glossopharyngeus via plexus tympanicus 

o middenoorspieren m. stapedius en m. tensor tympani: resp. door takken vd n. VII en n. V 

 geluid w omgevormd in vloeistoftrillingen vh binnenoor zonder veel energieverlies 
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o vnl te danken aan oppervlakteverhouding tss trommelvlies en voetplaat vd stijgbeugel 

o hefboomwerking vd gehoorbeenketen 

o elasticiteit vh trommelvlies 

 BvE: belangrijk voor in stand houden evenwicht tss luchtdruk in middenoor en buitenlucht 

o normaal w buis periodiek geopend bij slik-, kauw- en gaapbewegingen 

o als buis gedurende langere tijd onvoldoende open gaat: lucht in middenoor geresorbeerd 

→ ontstaan onderdruk → evt vochtvorming 

o snelle drukwisselingen in bergen, vliegtuig of tijdens (scuba)duiken: BvE moet adequaat 

openen om druk in middenoor en buitenwereld in evenwicht te houden 

o disfunctie vd BvE: mede oorzaak van ontstaan van 

 meeste middenooraandoeningen 

 soms autofonie 

 

Binnenoor 

 benige binnenoor (labyrintkapsel) omhult perilymfatische vloeistof waarin zich vliezige 

labyrint bevindt 

o perilymfatische vloeistof (natriumrijk): via ductus perilymphaticus (aquaeductus cochleae) 

verbonden met subarachnoïdale ruimte 

o vliezige labyrint: gevuld met (kaliumrijke) endolymfe 

 endolymfe w geproduceerd door stria vascularis 

 binnenoor omvat 

o gehoororgaan: slakkenhuis, cochlea 

o evenwichtsorgaan: booggangen, utriculus, sacculus 

 slakkenhuis: 2,5x gewonden buis rondom as (modiolus) die zenuwen en vaten bevat 

o buis w in 2 gangen gedeeld door benige lamina spiralis, basilairmembraan en ductus 

cochlearis 

 scala vestibuli: begint bij vestibulum 

 scala tympani: begint bij ronde venster 

 aan top vh slakkenhuis staan scalae met elkaar in verbinding via helicotrema 

o ductus cochlearis 

 eindigt blind bij helicotrema 

 heeft in doorsnede driehoeksvorm 

 bovenwand: membraan van Reissner 

 buitenwand: ligamentum spirale met stria vascularis 

 onderwand met basilairmembraan en orgaan van Corti 

 basaalmembraan w breder in richting vh helicotrema 

 orgaan van Corti: bestaat uit vss steuncellen, één rij binnenste en 3 rijen 

buitenste zintuigcellen (haarcellen) 

 zintuigcellen zijn verbonden met dekmembraan: membrana tectoria 

 door verplaatsingen van als zuiger werkende voetplaat vd stijgbeugel: 

lopende golven in perilymfe en endolymfe  

 in ductus cochlearis w basilairmembraan met haarcellen verschoven tov 

dekmembraan 

 mechanische verplaatsing prikkelt haarcellen 

 al bij zachte auditieve stimuli: buitenste haarcellen contraheren ritmisch → 

bewegingen vh basilair membraan w versterkt → binnenste haarcellen sterker 

gestimuleerd 

 ontstaan van depolarisaties in synapsen aan basis vd binnenste haarcellen 

→ AP in neuronen vd gehoorzenuw 

 micromotiliteit vd buitenste haarcellen vergroot ook frequentieselectiviteit 

 basilair membraan werkt als afgestemde klankbodem 

 hoge tonen: vnl aan begin (bij ovalen en ronde venster) 

 lage tonen vnl aan einde (helicotrema) 

 via ductus reuniens verbonden met sacculus en rest vh vestibulair orgaan 

 evenwichtsorgaan: vestibulum en halfcirkelvormige kanalen 
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o ligt posterior vd cochlea 

o bestaat uit statolithorganen (sacculus en utriculus) en halfcirkelvormige kanalen 

o onderscheid tss 

 benig deel met perilymfe 

 vliezig deel met endolymfe 

 hieruit ontspringt ductus endolymphaticus 

 verloopt in beenderige aquaductus vestibuli 

 eindigt in saccus endolymphaticus in fossa posterior 

o zintuigcellen vd statolithorganen: geconcentreerd in macula sacculi en macula utriculi 

 maculae hebben specifieke ruimtelijke oriëntatie 

 maculi utriculi ligt vnl horizontaal 

 maculi sacculi ligt verticaal 

 op haarcellen rusten kleine calciumcarbonaatsteentjes: statolithen en statoconia 

 otoconia w continu aangemaakt en weer gereabsorbeerd: wsl van belang bij 

optreden benigne paroxysmale positieduizeligheid (BPPV) 

 wet vd traagheid: statolithen blijven tijdens lineaire verplaatsingen vh hoofd achter 

tov haarcellen in macula 

 hierdoor: afbuiging vd stereociliae → zintuigcel w gesprikkeld 

 utriculus → detectie bewegingen in horizontale vlak 

 sacculus → detectie bewegingen in verticale vlak 

o zintuigcellen vd halfcirkelvormige organen: in verwijding (ampulla) v ieder vd drie 

halfcirkelvormige kanaal 

 liggen in 3 bijna loodrecht op elkaar staande vlakken 

 zintuigcellen liggen op crista ampullaris → steken uit in gelatine-achtige massa: cupula 

 reikt tot in dak van ampulla: vormt endolymfedichte afsluiting vd vliezige booggang 

 tijdens hoeksnelheidsveranderingen (draaibewegingen) vh hoofd: vloeistof blijft in 

booggangen achter door wet vd traagheid 

 relatieve vloeistofstroom → cupula beweegt → haarcellen buigen door 

 zorgt verandering in aantal actiepotentialen 

 rechter- en linkerbooggangensysteem geven ieder in rust voortdurend AP af 

 verandering w doorgegeven aan vestibulaire kernen in hersenstam die 

verbonden zijn met oculomotore kernen 

 resulteert in compensatoire oogbewegingen in vlak vd betreffende 

semicirculaire kanalen: vestibulo-oculaire reflex (VOR) 

 hierdoor: stabilisatie vh gezichtsveld tijdens hoofdbewegingen mogelijk 

 ‘trage’ vestibulair uitgelokte fase w telkens gevolgd door ‘snelle’ 

oogbeweging in andere richting → nystagmus (genoemd naar snelle fase) 

 n. VIII is opgebouwd uit zenuwvezels vanuit  

o cochlea: pars cochlearis 

 binnenste haarcellen vd cochlea sturen afferente vezels naar ganglion spirale 

 buitenste haarcellen ontvangen efferente vezels vanuit contralaterale nc. olivaris 

 vanuit ganglion spirale w AP via vss kernen in verlengde merg, vnl gekruist, 

overgebracht naar auditieve hersenschors 

o evenwichtssysteem: pars vestibularis (vormt uit n. vestibularis superior en inferior) 

 arteriële verzorging vh binnenoor 

o via a. basilaris, a. labyrinthi (a. auditiva interna) die zich wisselend kan vertakken → 

meestal in 3 delen 

 a. vestibularis 

 a. cochlearis 

 a. vestibulocochlearis 

o capillair systeem: vervult vnl in stria vascularis belangrijke metabole functie 

  

n. facialis: doorkruist het oor 

 intracranieel 

o smaakvezels ontspringen uit n. solitarius → lopen mee met n. intermedius 
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o motorische vezels ontspringen in bodem vh 4e ventrikel → buigen rond kern vd n. 

abducens (inwendige knie/genu) → verlaten stam met n. intermedius (viscero-efferent) 

 via porus acusticus internus: n. VII, intermedius en VIII treden meatus acusticus binnen 

o hier begint labyrintaire gedeelte: loopt tot aan mediale wand vd trommelholte 

 mediale wand middenoor: vorming vh ggl. geniculatum en eerste knie 

o horizontaal of tympanaal deel: n. VII loopt dorsaal langs craniale zijde vh ovalen venster 

o aan craniale zijde vh ovalen venster buigt zenuw (tweede knie) naar caudaal → overgang 

in mastoïdale segment 

o via foramen stylomastoideum: zenuw verlaat benige kanaal 

 extratemporaal deel: in ggl. parotis splitsing in  

o rr. temporales, rr. zygomatici, rr. buccales, r. marginalis mandibulae, rr. colli naar 

cervicale plastysma 

o n. auscularis posterior naar oorschelpspieren 

 tijdens verloop w vss takken afgegeven 

 

Oor en gehoor 

 

Onderzoek van het oor en het gehoor 

 

Oor 

 inspectie en palpatie 

o inspectie: letten op vorm, kleur, littekens en zwellingen vh oor 

o palpatie: letten op  

 consistentie en uitgebreidheid van zwellingen 

 drukpijn 

o inspectie vd gehoorgang en trommelvlies = otoscopie 

 gebruik van otoscoop, voorhoofdspiegel of vezelverlichting 

 otoscoop heeft oorspeculum waaraan verlichting is gekoppeld 

 evt. kan aan otoscoop loep geplaatst w van 1 of 2 dioptrie 

 ook oorspeculum van Siegle heeft loep (niet vaak gebruikt want tympanometrie is beter) 

 hiermee kan men gehoorgang afsluiten 

 met aangekoppelde ballon kan men luchtdruk in gehoorgang variëren 

 nog sterkere vergrotingen bij oormicroscoop (binoculaire loep) en endoscoop 

 gehoorgang maakt bocht naar voor-onder → oorschelp naar boven-achter trekken om 

gang recht te maken: trommelvlies beter zichtbaar → oorspeculum inbrengen 

 bij kinderen loopt gehoorgang eerder horizontaal: oorschelp gewoon naar achter of 

naar achter-onder trekken 

 juiste grootte van speculum! 

 (te) nauwe trechter geeft  

 (te) klein gezichtsveld 

 risico op te diep inbrengen (en mediale, beenderige deel buitenoor is fragiel) 

 te grote trechter stuwt met rand huid vooruit, schuift cerumen en huidepitheel 

naar binnen en drukt gehoorgang dicht 

 huid van mediale gehoorgang  

 heel dun en ligt direct op periost 

 is heel gevoelig! 

 vaak w hoestreflex opgewekt door prikkeling vd huidtak vd n. X 

 soms moet gehoorgang eerst gereinigd w van oorsmeer, huidschilfers of secreties  

 hoe?: cerumenhaakje, cerumenoogje, wattendrager, oortangetje, afzuigapparatuur 

of spoelingen met water 

 uitspuiten 

 contra-indicaties 

 ontsteking 

 geperforeerd trommelvlies owv kans op infectie 
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 w gedaan met oorspuit gevuld met leidingwater op lichaamstemperatuur die w 

gericht op achterbovenzijde vd gehoorgang 

 spuit moet goed w gefixeerd → geen letsels als pt hoofd plots beweegt 

 heel vast cerumen: evt enkele dagen voordien al weken met slaoliedruppels 

 letten op  

 aspect en geur van evt otorrhoea 

 aspect vd huid  

 kleur, stand en al of niet regelmatigheid vh trommelvlies  

 tubafunctietests: doorgankelijkheid vd buis van Eustachius testen 

o proef van Valsalva: pt met gesloten lippen en neus krachtig door neus laten expireren 

o proef van Toynbee: pt laten slikken met dichtgeknepen neus 

o manoeuvre van Politzer: met ballon lucht inblazen via één neusgat terwijl andere neusgat 

w dichtgeknepen en pt “koekoek” zegt 

 koekoek zeggen = palatum molle sluit neuskeelholte af 

 ingeblazen lucht kan enkel via één of beide tubae auditivae uitwijken 

 via otoscoop van Lucas (slang die oor vd onderzoeker verbindt met dat van 

onderzochte) kan men horen of er lucht in middenoor komt 

o tympanometrie is meest fysiologische en gevoeligste methode om tubafunctie te 

evalueren 

 onderzoek vd n. facialis 

o anamnese: pijn, traumata, oorklachten, zwellingen in glandula parotis en klachten 

veroorzaakt door andere hersenzenuwen 

o functie vd motorische takken van beide gelaatshelften vergelijken 

 vergelijken van mimische spieren in rust en bij aanspannen: achtereenvolgens 

 wenkbrauw optrekken: m. frontalis 

 fronsen: m. corrugator superficialis 

 ooglid sluiten: m. orbicularis oculi 

 tanden laten zien: m. zygomaticus, m. risorius, m. quadratus labii superior, m. 

caninus 

 lippen tuiten of fluiten: m. orbicularis oris 

 igv centrale uitval 

 beweeglijkheid voorhoofdsspieren intact tgv bicorticale innervatie 

 mondtak parethisch 

o andere functies onderzoeken 

 Schirmertest = onderzoek traansecretie: 5 min vloeipapiertje onder ooglid  

 verschil tss beide zijden ≥ 30% wijst op uitval vd n. petrosus superficialis 

 smaak 

 reflex vd m. stapedius 

 sensibiliteit vd huidtak id gehoorgang: symptoom van Histelberger 

o veel graderingssystemen voor beschrijving postparetische (rest)functies vd n. VII → 

meest toegepast is House en Brackmann 

 graad I (normale functie): normaal en symmetrisch beweeglijk 

 graad II (licht verminderde functie): lichte parese, enkel bij nauwkeurig onderzoek 

 volledig sluiten van oog met minimale inspanning 

 lichte asymmetrie bij maximale glimlach 

 nauwelijks meebewegen, geen contractuur of spasme 
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 graad III (matig verminderde functie): duidelijke parese, cosmetisch aanvaardbaar 

 optrekken wenkbrauw soms niet mogelijk 

 oog kan volledig sluiten, mond tijdens maximale inspanning asymmetrisch 

 duidelijk meebewegen, dyskinesieën of spasmen 

 graad IV (matig-zwaar verminderde functie): duidelijke, ontsierde asymmetrie 

 wenkbrauw kan niet w opgetrokken 

 oog kan niet volledig w gesloten, mond asymmetrisch 

 sterk meebewegen, sterke dyskinesieën of spasmen 

 graad V (zwaar verminderde functie): nauwelijks beweging zichtbaar 

 oog kan niet w gesloten, mondhoek nog enigszins 

 meebewegen, contractuur of spasmen meestal niet aanwezig 

 graad VI (totale paralyse): geen beweging mogelijk, tonusverlies, geen meebewegen, 

contractuur of spasmen 

 

Gehoor 

 inleiding 

o gehoor dient voor oriëntatie in ruimte, vernemen van alarmgeluiden en communicatie 

o fysisch: geluid = afwisselende verdichtingen en verdunningen (trillingen) in medium 

 geluidsdruk (drukverschil in trilling) nodig voor toonperceptie vh gevoeligste deel vh 

gehoor bedraagt ong 20 µPa 

 gehoor is niet voor iedere frequentie even gevoelig 

 gevoeligst voor 1 – 4 kHz 

 als men uitgaande van toon van 1000 Hz met bepaalde luidheid nagaat hoe sterk 

geluid moet zijn bij andere frequenties om als even luid te w beoordeeld: kromme 

van gelijke subjectieve luidheid (isofoon) 

 isofoon die hoort bij niveau van juist hoorbare = (ge)hoordrempel of hoorgrens 

 gehoorbereik van jonge personen: 20 – 20.00 Hz 

 in dagelijkse praktijk: enkel gebied 250 Hz – 8 kHz gemeten 

 normgehoor-nulniveau of referentie Hearing Level (dB HL) voor elke frequentie in 

toonaudiogram is gemiddelde vd drempelwaarden van groep 18- tot 20-jarige 

goedhorende personen 

 mate van verschuiving vd drempelwaarde voor bepaalde frequentie bij 

slechthorende w uitgedrukt in decibels tov dB HL of tov geluidsdruk van 20 µPa 

(Sound Pressure Level, dB SPL) 

 dB is dimensieloze eenheid die in vorm van decimale logaritme verhouding aangeeft 

tss gehoornorm en andere geluidsintensiteit 

 gebruikelijke notatie van drempel-toonaudiogram: verliescurve (uitgedrukt in dB) 

o geluidstrilling kan op 2 manieren binnenoor bereiken 

 beide gevallen: veroorzaking vloeistoftrilling in binnenoor → w omgezet in neurale 

activiteit 

 ‘normale’ wijze via gehoorgang, trommelvlies en gehoorbeenketen (luchtgeleiding) 

 schedelbeenderen die direct in trilling w gebracht (beengeleiding) 

 stoornis in luchtgeleiding: geleidings- of conductief gehoorverlies 

 w veroorzaakt door afwijkingen van gehoorgang, trommelvlies, gehoorbeenketen of 

combinaties daarvan 

 werking vh middenoor: selectieve geleiding naar ovale venster én versterking van 

30 dB → vereist 

 intact en beweeglijk trommelvlies 

 intacte en beweeglijke keten 

 verluchting door BvE 

 igv ergens probleem in middenoor of buitenoor: geleidingsslechthorendheid (10 – 

60 dB) 

 stoornis proximaal van middenoor: perceptief of sensorineuraal gehoorverlies 

 perceptieslechthorendheid: 10 – 120 dB/TD (dus volledige doofheid mogelijk) 

 oorzaak in binnenoor = cochleair verlies 
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 oorzaak in zenuwstelsel = retro-cochleair gehoorverlies 

 slechthorendheid voor bepaalde frequenties mogelijk 

 hoogfrequente trillingen: basaal thv cochlea (dichter bij vensters) 

 laagfrequente trillingen: meer verplaatsing thv helicotrema vd cochlea 

 stoornis in beide trajecten = gemengd hoorverlies 

 andere vormen gehoorverlies 

 centraal gehoorverlies (tss pons en cortex): bestaat wsl niet voor tonen maar vnl 

voor spraak 

 aggratvatie, stimulatie en functioneel gehoorverlies 

o onderzoek van gehoor kan men onderscheiden in  

 spreekkameronderzoek (met stemvork en stem) 

 audiometrie 

 eerste indruk van gehoor: spraaktests 

o conversatiespraak: nagaan in hoeverre gehoorgestoorde pt conversatiespraak verstaat 

 pt mag gezicht vd spreker niet zien: test niet ‘vervuild’ door spraakafzien (liplezen) 

o fluisterspraak: normaal w fluisterspaak verstaan tot op afstand 20 meter 

 dagelijkse leven: nog oké als afstand tot ong 6 m is afgenomen 

 onderzoek met fluisterspraak w uitgevoerd in rustige omgeving op 6 m afstand 

 elk oor w apart getest met 

 enkele woorden met lage klank vb. mama, honderd 

 enkele woorden met hoge klank vb. vissen, zesenzestig 

 klaar en duidelijk gefluisterd tijdens laatste fase van uitademing 

 pt keert beurtelings oor toe naar onderzoeker waarbij afgewende oor w afgesloten 

 uitsluitend screeningstest want wijze van fluisteren en akoestiek vd kamer beïnvloeden 

uitkomst sterk 

 stemvorkproeven 

o nut  

 differentiatie tss geleidings- en perceptief verlies  

 vergelijking gehoor vd pt met dat van normaalhorende (onderzoeker) 

o proeven kunnen met vorken van vss frequenties: vnl C1 (256 Hz) en C2 (512 Hz) 

o proef van Rinne: hoe luid stemvork (na aanslaan) met voet achter op mastoïd geplaatst 

(beengeleiding) gehoord w ivm positie met stemvork vrij voor oor (luchtgeleiding)  

 stemvork zo voor oor ouden dat beide benen en gehoorgang op één lijn liggen 

 als beengeleiding zachter of korter w gehoord: Rinne-positief 

 normaal gehoor 

 perceptieslechthorendheid 

 igv beengeleiding langer of beter gehoord: Rinne-negatief = geleidingshardhorendheid 

o proef van Weber: na aanslaan stemvork plaatst men voet vd stemvork op 

schedel midden tss beide oren → pt hoort geluid 

 in midden: symmetrisch gehoor 

 aan slechte oor: geleidingsverlies aan die zijde 

 aan beste oor: perceptieverlies van slechtste oor 

 audiometrie → combinatie van vss audiometrische technieken om met vrij 

grote zekerheid en nauwkeurigheid lokalisatie van afwijking te stellen 

o vindt plaats met geijkte audiometers in geluidsarme omgeving door geoefend personeel 

o klinische audiometrie omvat drempelaudiometrie, spraakaudiometrie en aanvullende 

reeks bovendrempelige tests waarmee nadere topodiagnostiek mogelijk is 
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o audiometer = versterker waarmee akoestisch signaal aan oor w aangeboden via 

hoofdtelefoon, luidspreker of beengeleider 

o signalen die kunnen w afgegeven 

 zuivere sinusvormige tonen van vss frequenties en intensiteit door toongenerator 

 ruis, al of niet gefilterd met bandfilter 

 spraak weergegeven via bandrecorder of cd-speler 

o toonaudiometrie (basis vd klinische audiometrie) 

 toondrempelaudiogram = grafische weergave van intensiteiten waarmee tonen van vss 

frequenties nog juist kunnen w gehoord 

 met hoofdtelefoon en botvibrator kunnen voor ieder oor apart hoordrempels w 

bepaald voor resp. luchtgeleiding en beengeleiding 

 normaal gehoor: ‘Decibel Sound Pressure level’ = wat normale gemiddelde 

groep net kan horen 

 Fletcher index: gemiddelde gehoorverlies over 500 – 1000 – 2000 Hz 

 vb. 20 dB op deze schaal wil zeggen dat pt het net hoort als het 20 dB luider 

is dan normale groep 

 normale range: 0 – 20 dB 

 licht slechthorend: 20 – 30 dB 

 matig slechthorend: 30 – 60 dB 

 ernstig slechthorend: 60 – 90 dB 

 functioneel doof: > 90 dB 

 vss frequenties w gemeten: 125 → 8000 Hz 

 om overhoren (horen via andere oor) te voorkomen: kan nodig zijn om niet-

onderzochte oor met ruis te maskeren 

 toonaudiogram bij gehoorverlies 

 geleidingsgehoorverlies 

 air-bone gap 

 pancochleair: bij alle frequenties 

 perceptief gehoorverlies 

 vb. ouderdom 

 igv oplopend gehoorverlies in hoge frequenties: ‘downsloping’ 

 niveau van onaangename luidheid voor tonen bij bepaalde toonhoogte w gevonden 

door in stappen van 5 dB toon steeds luider aan te bieden tot pt geluid als 

onaangenaam luid ervaart 

 hoorspan / dynamische bereik van oor = gebied tss onaangename luidheidsdrempel 

en hoordrempel = gebied waarbinnen iemand gehoor kan gebruiken 

 recruitment (kenmerk van cochleair gehoorverlies): gebied tss hoordrempel en 

drempel voor onaangename luidheid (nl 90 – 95 dB) is verkleind = kleine hoorspan 

o spraakaudiometrie 

 spraakaudiogram in stilte 

 om spraak te kunnen verstaan: geluid moet niet enkel w waargenomen (horen) 

maar ook geanalyseerd (discriminatie) → w onderzocht 

 woorden van één lettergreep w met gelijke intensiteit aangeboden → pt moet 

woorden zo goed mogelijk (evt radend) nazeggen 
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 woordenlijsten zo samengesteld dat fonemen (spraakeenheden) in zelfde 

verhoudingen voorkomen als in normale spraak: ‘phonetically balanced’ of PB-

lijsten 

 voor iedere intensiteit w percentage correcte herhalingen geregistreerd → relatie tss 

intensiteit en spraakverstaan vormt discriminatiecurve  

 slechthorendheid: voet discriminatiecurve verschoven over intensiteitsverval 

overeenkomstig met drempelveschuiving in toonaudiogram voor 

spraakfrequenties (0,5 – 4 Hz) 

 bij normaal gehoor en bij pt’en met zuiver geleidingsverlies: discriminatiecurven 

bereiken bij voldoende intensiteit score van 100% 

 discriminatiecurve bij perceptief gehoorverlies bereikt niet altijd 100% → 3 

verklaringen 

 kan in geringe mate ontstaan omdat woorden onaangenaam luid zijn 

aangeboden 

 functieverlies vd buitenste haarcellen en neuronen in cochlea → 

frequentiediscriminatie minder performant → onderscheiden en herkennen 

spraakklanken (medeklinkers) moeilijker 

 bij uitgesproken hogetonenverlies kan grote versterking ervoor zorgen dat 

lage tonen hoge tonen ‘overschaduwen’ (maskeren) → worden extra moeilijk 

verstaanbaar terwijl ze belangrijk zijn voor herkennen van fonemen 

 bij bepaalde pt’en: discriminatiecurve kan na bereiken mximale score (vaak < 

100%) bij grotere intensiteiten terugvallen 

 als regressie uitgesproken is: pleit voor retrocochleaire pathologie 

 spraakverstaan in ruis 

 reden: omdat dagelijkse luistersituatie meestal anders is dan spraakaudiogram in 

akoestisch geïsoleerde ruimte 

 bepalen in hoeverre iemand extra hinder heeft van omgevingslawaai: 

spraakverstaan in ruis bepalen 

 aan oor woorden of korte zinnen aanbieden samen met maskerende stoorruis 

(frequentiespectrum gelijk aan gemiddelde vd gesproken zinnen) 

 opdracht: zin volledig goed nazeggen 

 als dat lukt: volgende zin bij zelfde ruissterkte 2 dB zachter aanbieden 

 als dat niet lukt: zin 2 dB luider bij zelfde ruissterkte aanbieden 

 zo w met 13 zinnen kritische signaal-ruis-verhouding voor dat oor bepaald 

 kan ook gedaan voor beide oren tegelijk mbv luidspreker (vrijeveldonderzoek) 

 samenwerking van beide oren mbv centrale hoortests 

 gemakkelijk onderzoeken door vermogen tot lokaliseren van geluidsbron te 

onderzoeken: richting-hoortest 

 nauwkeuriger onderzoeken met spraaktests die nagaan in welke mate beide oren 

afzonderlijk of in samenwerking spraak(fragmenten) kunnen verstaan 

 fusie-, wissel- en dichotische tests 

o tympanometrie (impedantiemetrie) 

 meet compliantie vh trommelvlies met gehoorbeentjesketen in relatie tot luchtdruk-

veranderingen die in uitwendige gehoorgang w aangebracht 

 compliantie w bepaald door hoeveelheid teruggekaatste geluidsenergie te meten 

van toon van 250Hz die in gehoorgang w gestuurd 
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 meer geluidsenergie door trommelvlies geabsorbeerd = minder teruggekaatst = 

grotere compliantie 

 tympanogram  

 A-curve → normale oren: compliantie maximaal als luchtdruk aan beide zijden van 

trommelvlies gelijk is aan atmosferische druk 

 AD-curve: piek bij normale druk maar hoge piek (ketenonderbreking) 

 AS-curve: piek bij normale druk maar TV stijver (vb. verlittekening) 

 als druk in afgesloten gehoorgang w verhoogd of verlaagd: compliantie neemt af 

 C-curve: bij onderdruk in middenoor (tgv dysfunctie vd buis van Eustachius): 

compliantie hoogst als druk in gehoorgang gelijk is aan onderdruk in middenoor 

 B-curve: als middenoor met vocht gevuld is: quasi vlakke lijn 

 test kan snel w uitgevoerd en vereist geen medewerking van pt 

 3 buizen lopen door afsluitdop die gehoorgang luchtdicht afsluit 

 één waarlangs testgeluid w aangeboden 

 één waarmee teruggekaatste geluidsenergie w aangeboden 

 één waarmee luchtdruk geijkt in gehoorgang kan w gevarieerd 

 ook m. stapediusreflex kan hiermee gemeten w 

 geluid v 85 dB HL aan 1 oor aanbieden: m. stapedius spant zich op → middenoor-

systeem verstijft → compliantie neemt af dus meer geluidsweerkaatsing 

 stapediusreflex is afwezig igv fixatie stijgbeugel: tympanosclerose of otosclerose 

 stapediusreflexvervaltest: door geluidsstimulus enige tijd aan te houden: nagaan of 

reflex standhoudt of vroegtijdig wegvalt 

 igv afname reflex: wijst op uitputbaarheid gehoor → retrochocleaire pathologie 

(niet per se in oor waarin reflex w gemeten: contralaterale stimulering) 

o elektro-audiometrie: potentialen meten die in gehoorbaan zijn opgewekt door aanbod 

geluid 

 responsen zijn klein → computergestuurde middelingstechnieken (averaging) vereist 

om ze zichtbaar te maken 

 meest gebruik: brainstem evoked response audiometry (BERA) 

 akoestische stimuli w aangeboden via hoofdtelefoon of luidspreker → responsen w 

op niet-invasieve wijze met elektroden afgeleid van schedel 

 registratie hersenstampotentialen die optreden gedurende eerste 10 msec na 

geluidaanbod 

 laagste stimulusintensiteit waarmee nog respons (meestal top V) kan w opgewekt 

is gecorreleerd met gehoordrempel 

 dit is dus soort ‘objectieve’ audiometrie; geen medewerking nodig van pt 

 verlengde latentietijd tss BERA-pieken kan wijzen op retrocochleaire pathologie 

 middle latency (10 – 60 msec) en long latency (60 – 300 msec) potentialen hebben 

weinig klinische betekenis 

 vereiste: heel stil blijven liggen → niet ideaal bij kinderen behalve igv heel jong (< 

3 maanden: in natuurlijke slaap testen) 

 elektrocochleografie: elektrische potentialen vd cochlea meten 

 optimale respons w verkregen door meetelektrode op promontorium te plaatsen: 

hiervoor moet deze door trommelvlies of evt in huid van gehoorgang w geprikt (bij 

kinderen onder narcose verricht) 
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o otoakoestische emissies (OAE) 

 verplaatsing van stijgbeugelvoetplaat veroorzaakt lopende golf van basaalmembraan 

die frequentie-afhankelijk is 

 binnenste haarcellen op punctum maximum vd golf geven meeste ontladingen per 

tijdseenheid 

 buitenste haarcellen in orgaan van Corti werken als cochleaire versterker door zich 

samen te trekken 

 effect is sterkst bij intensiteiten < 30 dB en w verwaarlosbaar (niet meer nodig) 

> 75 dB 

 OAE zijn (zeer zachte) geluiden die in uitwendige gehoorgang kunnen w aangenomen 

met speciale, gevoelige meetapparatuur 

 wsl opgewekt door samentrekkingen vd buitenste haarcellen  

 onderscheid tss 

 spontane OAE: ontstaan zonder enige geluidsstimulatie 

 uitgelokte OAE: ontstaan na akoestische stimulatia 

 transiënte OAE: korte geluidsstimulus 

 stimulus-frequente OAE: continue zuivere toonstimulus 

 distorsieproduct OAE: 2 continue zuivere toonstimuli 

 als je OAE hoort 

 geen geleidingsverlies want signaal geraakt tot cochlea 

 geen cochleair verlies: buitenste haarcellen zijn intact 

 gevoelig om eerste effecten lawaaischade op te sporen want vnl buitenste 

haarcellen dan aangedaan 

 gehooronderzoek bij kinderen 

o bij jonge kinderen: objectieve onderzoekmethoden zoals BERA of OAE 

 zijn op iedere leeftijd uitvoerbaar  

 voor betrouwbare drempelmeting bij kinderen is vaak sedatie noodzakelijk 

o vanaf 8 – 9 maanden kan ‘vrijeveld audiometrie’ w afgenomen 

 geluidsstimuli in ruimte aangeboden (aan beide oren samen) → (aangeboren) 

oriëntatiereflex van kind w geobserveerd 

 kind w telkens als het juist reageert op geluidsprikkels ‘beloond’ met lichtjes of 

plaatjes (= reinforced conditioneren) 

 ervaren onderzoekers: zo gehoordrempel per frequentie vrij nauwkeurig bepalen  

 nadeel: beide oren tesamen getest dus resultaat van beste oor 

o vanaf (2 –)3 jaar kan w geprobeerd toonaudiogram af te nemen met koptelefoon 

 gebruik van ‘beloningstechnieken’ en geduld 

 screeningsonderzoek 

o ontwikkeling van gehoor verloopt in stadia 

 vlak na geboorte: baby reageert op hard geluid met schrikreactie 

 na 2 maanden: kind draait met hoofd en ogen naar bron van hard geluid 

 na 3 – 4 maanden: hoofd ook toegekeerd naar zachtere geluiden 

 na 8 maanden: kind begint zelf geluiden te maken 

 na ong 1 jaar: duidelijk betekenisvolle woorden uitspreken als nabootsing van 

herkende geluiden 

o voor normale taalontwikkeling: goed gehoor is noodzakelijke voorwaarde → belang zo 

vroeg mogelijk opsporen slechthorendheid! 

o gehoorscreening met geautomatiseerde BERA-apparatuur of met OAE kan al enkele dagen 

na geboorte w uitgevoerd 

 Kind en Gezin: ALGO-test (geautomatiseerde BERA met algoritme)  

 w gedaan bij kinderen tss 2 – 4 weken 

 bepalen of er kans is op gehoorverlies 

 pass: gehoor oké 

 refer: pt verwijzen igv bij 2 consulten refer 

 voordeel: nemen minder tijd in beslag en beide oren w afzonderlijk getest 

 sensitiviteit en specificiteit zijn ong 90% 
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 door screening op te nemen in georganiseerde zuigelingenzorg: mogelijk om vrijwel 

alle pasgeborenen binnen populatie te bereiken 

 geen van deze screeningsmethoden geeft indicatie over aard gehoorverlies (perceptie 

vs geleidings vs gemengd) 

 

Aandoeningen van uitwendige oor en gehoorgang 

 

Congenitale afwijkingen 

 berusten op aanlegstoornissen van vnl eerste kieuwboog 

o oorschelp w gevormd uit 1e en 2e kieuwboog: ontstaat uit 6 helixen na reeks 

vervormingen en versmeltingen 

 microtie: uitwendige oor vervormd 

 agenesie: uitwendige oor totaal afwezig 

 afwijkingen vd uitwendige oorschelp: soms gepaard met misvormingen vd gehoorgang in zin 

van partiële of complete atresie 

o meestal is dan ook middenoor misvormd! → compleet geleidingsverlies (ong 60 dB) 

o bij voor rest gezond kind: meestal unilateraal 

 igv gehoor aan andere kant normaal: geen ernstige problemen voor (taal)ontwikkeling 

 dubbelzijdig voorkomen (meestal ikv syndroom) vereist wel behandeling 

 preauriculaire sinus of aanhangsel: klein putje of kleine verhevenheid boven-voor tragus 

o bovenaan, vooraan voor helix: opening van gangetje dat soort boomstructuur heeft met 

aantal vertakkingen (met huid afgelijnd) 

o gevolg van slecht versmelten kieuwbogen 

o meestal onschuldige, tamelijk veel voorkomende afwijking (1/100) 

o soms infecteert sinus → moet in toto verwijderd w 

 volledig verwijderen! (geen zijtakjes laten zitten) 

 door iemand met ervaring 

 kieuwboogafwijkingen waarbij oor is betrokken staan vaak bekend als syndroom 

o vb. dominant erfelijke ‘dysostosis mandibulofacialis’ = syndroom van 

Treacher Collins 

 hypoplasie vd boven- en onderkaak 

 antimongoloïde stand vd ogen 

 afwijkende en te laag geïmplanteerde oogschelpen 

 afwijkingen van middenoor 

o vb. BOR-syndroom (branchio-oto-renale syndroom): combinatie pre-auriculaire sinus, 

halsfistels, gemengd gehoorverlies en nierafwijkingen 

 autosomaal dominant  

 gen w teruggevonden bij 40% vd pt’en waarbij syndroom klinisch w vastgesteld 

 soms nood voor transplantatie 

 afstaande oren: anti-helixplooi vanboven niet gevormd → rand vd helix verder vh oor af 

 surnumerair kraakbeentje 

o treedt op bij foutieve versmeltingen kieuwbogen → extra kraakbeentje 

o kan gewoon weggenomen w 

 lob-ear: oortje van normale grootte dat omgeklapt lijkt 

o zie je bij pasgeborene 

o behandeling: ear moulding = oor wat vormen en dan in juiste vorm plakken 

 owv oestrogeen vd moeder: kraakbeen nog vormbaar 

 kan enkel als je er vroeg na geboorte bij bent 

 behandeling 

o chirurgische behandeling ernstige oorschelpmisvormingen: vaak moeilijk en ondankbaar 

 verandert niks aan gehoor maar is esthetische operatie 

 verschillende opties 

 geen herstel 

 oorschelpen van kunststof maken → met titaniumschroeven aan schedelwand 

verankeren (nadeel: bruint niet mee in zon) 
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 oorschelpreconstructie uit autoloog ribkraakbeen → volledig oorskelet sculpteren en 

aanbrengen onder huid en vacuüm zuigen → huid kan over alle vormen oor genezen 

 in 2e fase w oor vrijgemaakt van lichaam 

 nadeel: grote operatie 

 voordeel: lichaamseigen materiaal 

o atresie vd gehoorgang 

 kan soms heelkundig w opgeheven (pas na kinderleeftijd) 

 bij bilaterale afwijkingen: hoortoestel vaak nodig → igv afwezigheid gehoorgang moet 

dit beengeleider of BAHA (bone anchored hearing aid) zijn 

 pt’en hebben normaal gehoorzintuig maar geen geleidingsapparaat DUS goede 

oplossing is beengeleidingssysteem 

 w bevestigd op bot achter oor → geeft trillingen van geluid als trillingen vh bot door 

→ bypass geleidingssysteem naar normale gehoorzintuig 

o afstaande oorschelpen kunnen vrij eenvoudig operatief w gecorrigeerd: niet-

resorbeerbare hechtingen die zorgen voor meer prominente anti-helixplooi 

 gebeurt in daghospitalisatie onder volledige anesthesie 

 meestal rond 5 – 6 jaar 

 na operatie: week lang drukverband tegen oren 

 

Ontstekingen 

 impetigo vd oorschelp en gehoorgang (niet kennen) 

 erysipelas (wondroos) (niet kennen) 

 perichondritis van oorschelp en gehoorgang 

o ontstaat na trauma of huidontsteking 

o symptomen 

 schelp w rood en dik 

 tss kraakbeen en perichondrium kan serum, pus of bloed ophopen → gevolg: necrose 

van kraakbeen 

o verwekker: P. aeruginosa of P. mirabilis 

o therapie 

 systemisch toegediende AB 

 abcesvorming tss kraakbeen en perichondrium behandelt men als othematoom 

o apart ziektebeeld: relapsing polychondritis = kraakbeenontsteking mogelijk obv auto-

immuunziekte 

 gehoorgangsfurunkel 

o gekenmerkt door (zeer) hevige pijn in gehoorgang 

 verergerend tijdens kauwen en spreken 

 druk op tragus en tractie aan oorschelp zijn pijnlijk 

 huid is rood en gezwolen 

 regionale lymfeklieren zijn vergroot 

o oorzaak: infectie van haarwortel met S. aureus 

o zelflimiterend 

o lokale therapie 

 ontsmettende oordruppels, suspensie of zalf 

 analgetica vaak aangewezen  

 AB: NIET nodig 

 men kan voorzichtig tampon inbrengen met vb. aluminiumacetotartaat of unguentum 

diachylon 

 otitis externa 

o otitis externa sicca (‘ooreczeem’) 

 symptomen 

 jeukklachten! 

 huid vd gehoorgang: droog en schilferend 

 gehoorgang bevat soms harde detritusprop 

 aandoening is te beschouwen als lichte, lokale vorm van eczema seborrhoicum 
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 soms sprake van psoriasis 

 voorkomen 

 vnl bij ouderen 

 vrouwen > mannen 

 therapie 

 vnl zorgvuldige reiniging gehoorgang 

 evt lokaal zwak corticosteroïd vb. 1% hydrocortisoncrème → jeuk verminderen + 

eczeem oplossen 

 advies: niet meer krabben 

o natte otitis externa 

 huidinfectie die gemakkelijk ontstaat in vochtige, warme omgeving (vb. tropen) 

 soms secundair aan chronische middenoorinfectie na zwemmen of bij allergie 

 symptomen 

 pijnlijk en vaak jeukend 

 gehoorgang kan sterk gezwollen zijn en soms geheel afgesloten 

 zelden: ook huid achter oor flegmoneus, oedemateus gezwollen 

 meestal beperkt tot gehoorgang maar soms ook oorschelp 

 bij langdurige infecties: bijna altijd gram-negatieve bacteriën 

 behandeling 

 eerst zorgvuldig reinigen van gehoorgang (met microscoop) 

 lichtere vormen: kuur met antibiotische of antiseptische oordruppels 

 vaak gecombineerd met lokaal corticosteroid 

 ernstige vormen met dichtzwellen gehoorgang en meestal hevige pijn 

 toedieining systemische AB 

 pijnstilling 

 andere benadering: verlagen van pH vd gehoorgang door aanbrengen tampon 

gedrenkt in 2,7% azijnzuur in aluminiumacetotartaat 

 tampon moet vochtig gehouden w: van buitenaf regelmatig oplossing druppelen 

o otitis externa: uitlokkende factoren → preventie! 

 nauwe gehoorgang 

 frequent zwemmen en hoge vochtigheid omgeving (tropisch klimaat, zomermaanden) 

 te veel reinigen, peuteren: ↓ beschermlaag 

 afsluiten gehoogang door hoortoestel, lawaaibescherming of geluidsdrager 

 bestaande huidaandoening (eczeem, psoriasis) 

o otitis externa gaat soms verder dan gehoorgang: uitbreiding in oorschelp 

o otitis externa necroticans (niet kennen) 

 otomycosis = schimmelinfectie vd gehoorgang 

o soms heel duidelijk otoscopisch maar soms niet (vb. pt die enkel presenteert met oorloop 

en waarbij AB dan niet aanslaan) 

o zekerheidsdiagnose: cultuur 

 herpes zoster oticus (gordelroos, zona vh oor) 

o komt voor als latent virus aanwezig is in ggl. geniculatum (vd n. facialis) → naar oorschelp 

o symptomen 

 begint vaak met pijn 

 nadien: ontstaan typische herpesblaasjes in gehoorgang of op oorschelp 

 oppervlakkige blaasjes van ong 1 mm groot 

 allemaal in zelfde stadium van ontwikkeling met kleine rode hof 

 gaan vervolgens over in honinggele korstjes 

o igv functieverlies van n. VII en VIII: syndroom van Ramsay Hunt 

 perifere facialisparese  

 is aanwezig in ong 3/4e vd gevallen 

 prognose niet zo gunstig 

 20% volledig herstel 

 40% relatief goed herstel 

 40% ernstige sequellen 
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 n. VIII is in ong 40% aangedaan 

 gehoorverlies en/of duizeligheidsklachten 

 prognose niet zo gunstig: zelden volledig herstel, meestal bijvend gehoorverlies 

o aandoening meestal enkelzijdig 

o behandeling: toediening antivirale medicamenten (valaciclovir) binnen 48u na optreden  

 zo snel mogelijk om permanente schade te voorkomen 

 vaak w corticoïden geassocieerd om secundaire zwelling ed te verminderen 

 myringitis bullosa = virale infectie vh trommelvlies 

o treedt vaak op in verloop van bovenste luchtweginfectie 

o bij otoscopie: blazen (bullae) gevuld met helder of bloederig vocht dat tss huidepitheel en 

middenlaag van vlies ligt 

o weinig verschijnselen behalve hevige pijn (duurt enkele dagen) 

o DD met otitis media is soms lastig omdat bij otitis media tegelijkertijd trommelvlies 

ontstoken is (ook minder transparant + bombeert) 

o behandeling: niet nodig 

 enkel systemische of lokale pijnbestrijding 

 doorprikken van bullae: niet nodig 

 

Tumoren 

 tumoren van oorschelp en gehoorgang komen weinig voor 

o plaveiselcelcarcinomen en basaliomen  

 oorschelp: vnl mensen die veel blootgesteld zijn geweest aan zon en wind (UV stralen) 

 gehoorgang: tgv lang bestaande otorrhoea door otitis externa of chronische otitis 

media 

o zeldzame tumor uitgaande van cerumenklieren: ceruminoom 

 uit ulcererende afwijking aan oorschelp of in gehoorgang: altijd biopsie nemen! 

 tumoren in gehoorgang kunnen uitbreiden naar middenoor of mastoïd → slechte prognose 

 behandeling 

o plaatselijke resectie of radicale excisie vd oorschelp en/of gehoorgang 

 naargelang ligging, uitgebreidheid en histologische kenmerken 

 reconstructie oorschelp kan zonder al te veel vormverlies (oor w enkel wat kleiner) 

o bij diepe uitbreiding: radiotherapie moet volgen 

 

Overige aandoeningen 

 othematoom 

o w veroorzaakt door traumatische bloeduitstorting tss perichondrium en kraakbeen → 

voeding van kraakbeen verstoord 

 voeding kraakbeen loopt normaal via diffusie vanuit perichondrium 

 gevolg: kaakbeennecrose → zonder behandeling ontstaat schrompel-, frommel-, 

bloemkool- of boksersoor 

o therapie: verwijdering hematoom via punctie of incisie en fixatie van perichondrium op 

kraakbeen waarna drukverband w aangelegd 

 chondrodermatitis nodularis helicis (niet te kennen) 

 ceruminose = te grote productie van oorsmeer 

o is meest frequente ‘aandoening’ van gehoorgang 

o cerumen kan zacht of hard zijn 

o behandeling 

 gehoorgang uitspuiten met water op lichaamstemperatuur 

 igv hard cerumen: enkele dagen op voorhand slaolie of water laten druppelen om 

cerumen zacht te maken voor uitspuiten 

 voorzichtig: trauma aan uitwendige gehoorgang en trommelvlies voorkomen 

 igv trommelvliesperforatie: beter om cerumen te verwijderen met cerumenhaakje, –

oogje of –lepeltje 

 corpora aliena in gehoorgang 

o moet men verwijderen door  



Ine Bollen    NKO | 2015 - 2016  

20 | P a g i n a  
 

 uitspuiten vh oor 

 of mbv cerumenhaakje 

o GEEN pincet!: daardoor kan corpus alienum net dieper in gehoorgang terecht komen 

 exostosen = goedaardige, gladde, geel-witte botuitwassen in gehoorgang 

o kunnen soms aanleiding vormen tot ophoping debritus tss trommelvlies en exostosen 

o w vnl gevonden bij mensen die veel hebben gezwommen → ‘surfersoor’ 

o goedaardig maar als het blijft toenemen kan het storend w als 

 effect op gehoor 

 cerumen niet meer goed verwijderd w 

o behandeling 

 therapie bijna nooit nodig (evt. koud water vermijden → voorkomen dat het erger w) 

 igv recidiverende otitis externa door (bijna) volledige afsluiting van gehoorgang: 

exostosen kunnen operatief w verwijderd 

 

Aandoeningen van middenoor 

 

Congenitale afwijkingen van middenoor (zelden geïsoleerd; niet kennen) 

 

Otitis media 

 ontstekingen van middenoor komen veel voor 

 onderscheid tss 

o otitis media met effusie (OME) = otitis media serosa 

o otitis media acuta (OMA) 

o otitis media chronica zonder cholesteatoom 

o otitis media chronica met cholesteatoom 

 OME: ophoping vocht in middenoor zonder tekenen acute infectie (vb. pijn, koorts) 

o voorkomen: veel bij jonge kinderen (0,5 – 5 jaar) 

 incidentie neemt sterk toe tijdens eerste 2 levensjaren, blijft hoog tot 5 – 6 jaar en 

neemt dan snel af 

 ong ¾ vd kinderen maakt voor derde levensjaar periode van OME door 

 reden: buis v Eustachius nog korter en horizontaler → kan minder goed openen  

 duidelijke seizoensinvloed (geassocieerd met bovenste luchtweginfectie) 

 kinderen met palatoschisis en syndroom van Down hebben predispositie 

o geneest heel vaak spontaan 

 in helft vd gevallen binnen 3 maanden 

 sterke neiging tot recidiveren 

o pathogenese bij ontstaan van OME: belangrijke rol van 

 bovenste luchtweginfecties (rhinitis, adenoiditis) = infectieuze stimulus 

 rhino-pharyngitis (veel bij kinderen) 

 adenoidhypertrofie en adenoiditis: BvE geobstrueerd 

 disfunctie van BvE: verminderde verluchting → onderdruk in middenoor → exsudaat 

o bacteriën en hun producten (endotoxines) kunnen middenoor binnendringen → 

ontstekingsreactie: vorming exsudaat 

 middenoorvocht kan bij langdurige OME zeer taai zijn 

 in vocht: bacterieresten en endotoxines w aangetroffen 

o symptomen 

 belangrijkste klinische verschijnsel: gehoorverlies 

 soms drukgevoel in oor 

o diagnose 

 diagnose w gesteld op trommelvliesbeeld: vaak ingetrokken 

 lichtreflex verplaatst of soms afwezig 

 kleur varieert van  

 grijs met soms wat vaatinjectie vanuit annulus  

 rood of geelbruin 
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 zelden donkerblauw door ophoping ijzerpigment door bloeding: ‘idiopathic blue 

eardrum’ 

 soms is beoordeling trommelvlies moeilijk → tympanometrisch onderzoek dan nuttig 

o gehoorverlies van geleidingstype varieert van 10 – 40 dB 

 bij kinderen vaak niet opgemerkt: ‘pedagogische’ omgeving vindt hen ‘in zichzelf 

gekeerd’ of ‘oostindisch doof’ 

 bij kinderen kan langdurige slechthorendheid tot gestoorde taalontwikkeling leiden! 

 gehoorverlies meestal gering is en neiging tot spontane verbetering → gevolgen 

meestal niet ernstig en reversibel 

 herkenning en adequate behandeling: toch belangrijk om ontwikkelingsstoornissen 

door langdurige OME te voorkomen 

o behandeling 

 in eerste instantie conservatief: kan owv goedaardige karakter en spontane herstel in 

begin volstaan  

 afwachten  

 of enkel behandelen bovenste luchtweginfectie (liefst geen AB) 

 pas igv na minstens 3 maanden geen verbetering: trommelvliesbuisjes (Shepard drain, 

Fowler drain, boordenknoop) geplaatst 

 zijn kleine diabolo’s van kunststof of metaal met lumen → w in trommelvlies 

geplaatst om middenoor van buitenaf te beluchten 

 localisatie: onderaan, meestal anterior 

 andere vorm: T-buisje → blijft langer zitten maar veel hoger risico op blijvende 

trommelvliesperforatie (25%) 

 indicaties trommelvliesbuisjes voor OME 

 langdurig gehoorverlies van > 30 dB die > 3 maanden bestaat 

 afwijkingen van trommelvlies (retractie → atelectase) 

 recidiverende surinfecties (acute otitis) 

 nut 

 evacuatie van vocht 

 aëratie → normalisatie druk en mucosa 

 gehoorverlies w onmiddellijk opgeheven 

 als er duidelijk vergroot adenoid is: tegelijk moet adenotomie verricht w 

 buisje w door epitheelmigratie vh trommelvlies bijna altijd spontaan uitgestoten 

binnen 6 – 12 maanden 

 trommelvliesbuisjes geven licht verhoogde kans op otorrhoea 

 eerste 3 weken: oren volledig droog houden 

 kinderen mogen ermee zwemmen (niet duiken > 1m) en douchen  

 moeten zeep en shampoo in oor vermijden 

 effect: meestal ↓↓ oorontstekingen (en indien toch otitis: meestal enkel oorloop) 

 letsels door buisje zelf? 

 uitzonderlijk: blijvende trommelvliesperforatie (1%) 

 behandeling met buisjes kan littekens achterlaten → blijvende gehoorverlies dat 

hierdoor kan ontstaan is gering  

o echt lang bestaande of vaak recidiverende OME kan afwijkingen in TV achterlaten 

 kalkvlekken: myringosclerose 

 dunne plekken: atrofie 

 inzakken van TV (atelectase) met kans op vergroeiingen (otitis media adhesiva) 

 combinatie van deze gevolgen 

o OME komt ook op volwassen leeftijd voor 

 meestal is neusverkoudheid oorzaak → spontane genezing 

 persisterende OME kan veroorzaakt w door ruimte-innemende processen in nasofarynx 

 bij eenzijdige OME bij volwassenen die > 6 weken duurt: nasofaryngoscopie doen 

ter exclusie tumor vd nasofarynx! 

 OMA komt zelfstandig voor of tijdens bovenste luchtweginfectie of kinderziekte 

o verwekker: H. influenzae, M. catarrhalis, Streptococcus, Pneumococcus of Staphylococcus 
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o onderscheid tss OMA en OME is niet altijd scherp: OME w soms beschouwd als lichte 

subklinisch verlopende OMA 

o pt’en zijn meestal kinderen: piekincidentie 0,5 – 2 jaar 

o symptomen 

 vaak ’s avonds, soms in loop van dag: last van vol of drukkend gevoel in oren (soms 

met hevige pijn) 

 kleine kinderen die pijn nog niet duidelijk kunnen aangeven: grijpen naar oren of 

rollen met hoofd 

 meestal zijn kinderen ziek, hebben neusloop, hoofdpijn en soms hoge koorts 

 vnl bij kinderen < 1 jaar: diagnose OMA kan moeilijk zijn 

o 3 stadia 

 catarrhaal: trommelvlies bombeert, vocht nog helder 

 purulent 

 geperforeerd: in aantal gevallen 

o otoscopisch 

 welving vh achter-bovenkwadrant vh trommelvlies (bomberen) met rode tot rood-

blauwe en later vaak meer gelige kleur 

 normale anatomische kenmerken van hamersteel en lichtreflex verdwijnen 

 vaak perforeert trommelvlies spontaan → sereus tot seropurulent secreet  

o therapie 

 meeste gevallen OMA verlopen ongecompliceerd: enkel pijnbestrijding nodig 

 therapie in beginstadium 

 pijnbestrijding 

 koortsdemping 

 evt. decongestieve neusdruppels 

 kind < 18 maanden of hoge koorts en ernstig ziek 

 AB kunnen voorgeschreven w  

 indicaties 

 kind < 6 maanden 

 kind 6 – 24 maanden 

 als algemene toestand gewijzigd is 

 als symptomen na 2 dagen nog aanhouden 

 kind > 2 jaar 

 als symptomen volgende dagen verergeren 

 als symptomen na 3 dagen nog aanhouden 

 hoog risico: schisis, Down, mucoviscidose, verzwakte immuniteit 

 aanslepende oorloop (met verwijzing naar NKO) 

 voorkeur: penicilline PO 

 oordruppels met AB hebben geen nut zolang trommelvlies niet geperforeerd is 

want infectie bevindt zich in middenoor 

 zelden: paracentese voorkeur 

 trommelvliessnede of paracentese ontlast direct druk → geeft verlichting van pijn 

 paracentese kan w verricht onder algemene, lokale of zonder anesthesie 

 men plaatst snede in achter-onderkwadrant vh vlies 

 effect 

 meestal normalisatie temperatuur binnen 24u na toediening AB of na 

paracentese  

 na enige dagen: geen afscheiding 

 als pijn terug optreedt en temperatuur terug gaat stijgen: paracentese-opening kan 

terug gesloten zijn of evt vertoont ook andere oor OMA 

o complicaties 

 nu en dan: OMA breidt uit tot acute mastoiditis 

 nog zeldzamer 

 trombose vd sinus sigmoideus 

 meningitis 
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 labyrintitis 

o meeste OMA episodes genezen vlot maar voortdurend recidiveren vd aandoening kan 

lastig probleem vormen (vnl bij jonge kinderen) → wat doen? 

 rekenen op spontane gunstige evolutie met ouder worden 

 zorgen voor goede neusverzorging (met indien nodig adenotomie) 

 trommelvliesbuisjes plaatsen: vnl te overwegen als tss acute episodes een 

persiterende OME w vastgesteld 

 otitis media chronica → onderscheid tss 

o chronische otitis media zonder cholesteatoom = chronische ontsteking van slijmvlies van 

middenoor en mastoïd 

 uit zich door otorrhoea via centraal trommelvliesdefect 

 oorzaken 

 soms gevolg van niet-genezen OMA (> 3 weken) 

 soms geïsoleerde aandoening waarbij otorrhoea ontstaat door infectie van buiten 

via reeds aanwezig trommelvliesdefect 

 aandoening neigt tot recidiveren 

 behandeling 

 in eerste plaats: conservatief 

 oordruppels met AB en corticosteroïden → meestal snel stop otorrhoea  

 er blijft dan droge perforatie over die zelden spontaan sluit (itt perforatie bij 

OMA: sluit meestal snel) 

 als conservatieve middelen niet helpen 

 infectiehaarden in mastoïd moeten door operatie verwijderd w (mastoïdectomie) 

 trommelvliesperforatie moet w gesloten (myringoplastiek) om herinfectie van 

buitenaf te voorkomen 

 als otorrhoea ondanks behandeling niet ophoudt: zeldzaam tuberculeuze otitis media 

 diagnose is moeilijk omdat zelden tuberkelbacillen uit pus kunnen w gekweekt 

 histologisch onderzoek van middenoorslijmvlies nodig 

o chronische otitis media met cholesteatoom (‘parelgezwel’) 

 cholesteatoom w veroorzaakt door ingroei van gehoorganghuid of trommelvliesepitheel 

in middenoor of mastoïd 

 exacte pathogenese?? → veel speculaties en vss theorieën 

 wsl start bij slecht functionerende BvE: onderdruk in middenoor 

 kan zowel via pars flaccida (membraan van Shrapnell, frequentst) als via pars tensa 

(minder frequent) naar binnen groeien 

 trommelvlies w dan naar binnen toe verplaatst → verkleeft met mediale wand vd 

koepelholte of met gehoorbeenketen 

 hierdoor ontstaat kuilvormige intrekking in trommelvlies (retractiepocket) waarin 

zich laagsgewijs afgestorven epitheel opstapelt 

 prop debris kan niet meer op natuurlijke wijze met trommelvlies mee naar 

buiten groeien → raakt ‘gevangen’ in middenoorstructuren 

 door progressieve epitheelstapeling: prop oefent druk uit op (benige) 

omgeving → erosie 

 trommelvliesperforatie 

 gehoorbeentjesdestructie 

 n. facialis: gelaatsverlamming 

 vestibulaire kanalen: duizeligheid 

 cochlea/intracranieel 

 soms is proces symptoomloos maar vaak treedt secundaire infectie op met klachten  

 foetide otorrhoea 

 gehoorverlies 

 complicaties door destructie vd n. facialis of labyrint 

 bij otoscopie: epitheeldebris in gehoorgang gevonden 

 hieracter is cholesteatoomzak zichtbaar met witte keratineschilfers 

 soms is er granulatie of poliep zichtbaar in perforatie (‘signaalpoliep’) 
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 cholesteatoom kan tot diep in rotsbeen doorgroeien 

 zelfs intracranieel 

 duizeligheid geprovoceerd door druk met vinger op uitwendige meatus is teken van 

open verbinding naar labyrint (booggangfistel): ‘positief fistelsymptoom’ 

 cholesteatoom dat tot tegen semicirculaire kanalen komt en bot dat volledig 

geërodeerd is: je drukt op gehoorgang → ↑ P → prikkeling semicirculair kanaal 

unilateraal → duizeligheid 

 1e teken dat je ziet op CT: afvlakken van sputum 

 therapie van cholesteatoom  

 bijna altijd operatieve verwijdering 

 oude pt’en bij wie cholesteatoom in algemeen trager w gevormd: zakvormige 

intrekking evt regelmatig ledigen onder microscoop mbv afzuigapparatuur  

 er bestaat ook primaire vorm van cholesteatoom: congenitaal cholesteatoom 

 bestaat uit aberrante kiembladcellen in rotsbeen 

 hierbij is geen trommelvliesperforatie zichtbaar 

 gevolgen en complicaties van otitis media 

o trommelvliesperforatie 

 herhaalde acute otitis media en alle vormen chroniche otitis media kunnen defect vh 

trommelvlies of gehoorbeenketen veroorzaken 

 perforatie w in algemeen beschreven als centraal of randstandig (volgens lokalisatie) 

 trommelvliesdefect is centraal als rond defect nog rand trommelvlies aanwezig is 

 vaak niervorm 

 zit in onderste twee kwadranten 

 perforatie is randstandig als deel vh defect grenst aan gehoorgang 

 via randstandige perforatie kan huidepitheel middenoor ingroeien → vorming 

cholesteatoom  

 gevolgen 

 gehoorverlies 

 kleine perforatie veroorzaakt gewoonlijk geen of slechts gering gehoorverlies 

 duidelijk gehoorverlies pas als > 1/3 vh trommelvlies verdwenen is 

 licht verhoogd risico op herinfecties van middenoor 

 igv ook defect gehoorbeenketen: gehoorverlies meestal > 30 dB 

 lange been vd incus (vnl processus lenticularis) is meest kwetsbaar 

 als lange been w aangetast: continuïteitsdefect thv incus-stapesgewricht 

 bij uitgebreid cholesteatoom kan gehoorbeenketen geheel gedestrueerd zijn 

 in algemeen w pt met trommelvliesdefect geadviseerd om water in oor te vermijden 

 vnl zeep en shampoo (die oppervlaktespanning verlagen) geven aanleiding tot 

recidiverende otorrhoea 

 voorkomen dat water in middenoor komt door gehoorgang met vette watten of 

oordopjes af te sluiten 

 grote hoeveelheid koud water die plots (vb. bij zwemmen) in oor komt kan 

labyrintprikkeling en duizeligheid veroorzaken → gevaar van verdrinking 

 behandeling: tympanoplastie / myringoplastie 

o tympanosclerose 

 w wsl veroorzaakt door recidiverende, soms asymptomatisch verlopende infecties 

 na genezing infectie: kalkzouten slaan neer in trommelvlies, promontoriumslijmvlies of 

slijmvlies rond gehoorbeenketen 

 neerslag van kalkzouten in hyalinebindweefsel w tympanosclerose genoemd 

 blijft aandoening beperkt tot trommelvlies: myringosclerose 

 symptomen 

 myringosclerose is meestal asymptomatisch 

 tympanosclerose vd gehoorbeenketen leidt tot fixatie vd keten met soms 

aanzienlijk gehoorverlies 

 behandeling tympanosclerose: vaak weinig succesvol door kans op refixatie en op 

schade aan binnenoor 
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o atrofie en atelectase 

 door chronische onderdruk in middenoor kan in plaats van cholesteatoom ook 

geleidelijke atrofie vh trommelvlies ontstaan 

 atrofische TV w door onderdruk naar binnen getrokken → gaat na tijd blijvend 

verkleven met mediale wand vd middenoorholte: atelectase 

 atelectase kan bot vd gehoorbeenketen destrueren 

 therapie niet eenvoudig: soms moet TV operatief w vervangen of verstevigd 

o acute mastoiditis = osteïtis vh celsysteem vh mastoïd 

 sporadisch voorkomende complicatie van otitis media of chronica 

 klassieke beeld: otitis media met oedeem vh periost en huid vd gehoorgang waardoor 

achterwand naar voor komt 

 tgv oedeem achter oor thv antrum: huid w dik en rood 

 oorschelp w naar voor-onder verplaatst: ‘afstaand oor’ 

 drukpijn op deze plaats en vaak ook op mastoïdpunt 

 therapie: mastoïdectomie 

 want reageert meestal niet zo goed op AB want beperkt gevasculariseerd 

 mastoïdectomie: mastoïd met alle luchtcellen openboren tot grote holte waarbij alle 

etter kan aflopen 

 dan w meestal ook trommelvliesbuisje geplaatst 

o parese en paralyse vd n. facialis 

 kan ontstaan doordat cholesteatoom in omgeving vd n. facialis benige kanaal ervan 

erodeert en druk uitoefent op zenuw 

 zelden gezien als complicatie van OMA 

o zeldzame complicaties van oorinfecties: aantal infectieuze complicaties van otitis media of 

mastoiditis komen tegenwoordig minder vaak voor dan toen er nog geen AB waren 

 in derdewereldlanden komt men deze complicaties nog regelmatig tegen 

 voorbeelden 

 trombose van sinus sigmoideus 

 meningitis 

 extra- en subduraal abces, hersenabces 

 petrositis: uitbreiding naar rotsbeenpunt → igv uitval n. abducens: syndroom van 

Gradenigo 

 abces van Bezold (doorbraak via mastoïd naar hals) 

 labyrintitis 

 operatieve behandeling van otitis media 

o vindt plaats op grond van ernst, uitbreiding en complicaties van ontstekingsproces 

o onderscheid tss sanerende en gehoorverbeterende operaties: grens niet scherp omdat 

men na verwijderen van pathologisch weefsel in zelfde zitting probeert te reconstrueren 

o sanerende operaties 

 doel: ontstekingsweefsel, osteitis en cholesteatoom verwijderen 

 cholesteatoom moet altijd radicaal verwijderd w want achterlaten epitheelresten in 

oor leidt tot recidief en verdere destructie 

 toegang 

 afwijkingen die beperkt zijn tot middenoor: kunnen soms via gehoorgang 

(transmeataal) w gecorrigeerd 

 meeste sanerende operaties vereisen retro-auriculaire toegang 

 mastoïdectomie (‘gesloten techniek’) 

 eenvoudige mastoïdectomie verricht men vnl bij acute mastoiditis 

 combined approach mastoïdectomie (combined approach tympanoplastiek) is meest 

gebruikte methode voor chronische otitis media 

 saneren van gehele middenoor en mastoïd via gecombineerde toegang via zowel 

mastoïd als gehoorgang 

 benige gehoorgang blijft intact → postopartief normale anatomische situatie 

gehandhaafd 



Ine Bollen    NKO | 2015 - 2016  

26 | P a g i n a  
 

 nadeel: minder zeker of alle cholesteatoom verwijderd is → na half jaar controle 

MRI van rotsbeen doen om evt residu of recidief op te sporen 

 bij uitgebreide pathologie of recidief kan radicaaloperatie w overwogen 

 benige achterwand vd gehoorgang w verwijderd → open verbinding tss 

mastoïdholte en gehoorgang 

 gehoorgang, middenoor en mastoïd vormen samen ‘radicaalholte’ 

 mastoïdholte kan rechtstreeks w geïnspecteerd vanuit gehoorgang 

 voordeel: evt. recidieven van cholesteatoom makkelijk ontdekt en via gehoorgang 

weggehaald 

 nadeel: holte infecteert makkelijk waardoor hinderlijke otorrhoea ontstaat 

 mensen met radicaalholte moeten oor tegen indringend water beschermen 

 levenslang 1–2x/j operatieholte laten reinigen van epitheeldebris en cerumen 

o reconstructieve operaties → tympanoplastiek: reconstructie TV en gehoorbeenketen om 

gehoor te verbeteren en herinfectie van buiten via open TV te voorkomen 

 tympanum = middenoor 

 myringoplastie is herstel van trommelvlies (na perforatie) 

 indicaties 

 gehoor verbeteren 

 infecties vermijden 

 insnede rondomrond trommelvlies → TV met huid oplichten → materiaal aan 

achterkant plaatsen 

 herstel van trommelvlies kan met vss materialen gebeuren 

 perforatie kan w afgesloten met stukje autoloog mesenchymaal weefsel vb. fascia 

vd m. temporalis, kraakbeen vd tragus 

 ook alloloog materiaal w gebruikt 

 vervanging aangetaste gehoorbeentjes: zowel natuurlijke (allogreffe) als synthetisch 

vervaardigde prothesen 

 synthetisch: meestal van keramisch materiaal of edelmetaal vb. titanium 

 vaak ligt probleem op niveau aambeeld → nieuwe verbinding moet w gemaakt tss 

stijgbeugel en hamersteel en/of trommelvlies 

 

Otosclerose (formeel juistere naam: otospongiose) 

 autosomaal dominant met onvolledige penetrantie overgeërfd 

 deel vh labyrintkapsel verandert in spongiotisch bot 

o etiologie onbekend 

o begint meestal aan één oor maar typisch geraakt andere oor na tijdje ook aangetast 

 voorkomen 

o vnl vrouwen 

o zelden bij negroïde, Chinese of Japanse ras maar vaker bij semitische ras 

 afhankelijk van lokalisatie vh otospongiotische proces 

o fixatie van stijgbeugel aan ovalen venster (typisch) 

o otospongiotische foci in omgeving van slakkenhuis 

o otospongiotische foci in inwendige gehoorgang  

o otospongiotische foci langs halfcirkelvormige kanalen 

 kan gehoorverlies van geleidings-, perceptie- en gemengde type veroorzaken 

o meestal staan fixatie stijgbeugel en daaruit volgende geleidingscomponent op voorgrond 

 80% vd gevallen: zuiver geleidingsverlies 

 15%: gemengd verlies 

 5%: zuiver perceptieverlies 

o aandoening begint vaak op jongvolwassen leeftijd 

 verergert bij vrouwen tijdens zws 

 pt’en hebben vaak last van tinnitus, soms ook duizeligheid 

 onderzoek 

o otoscopie toont normaal beeld 

o audiometrie 
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 luchtgeleiding gedaald (geleidingsverlies) 

 dip in beengeleiding rond 2000 Hz = Carhart notch! 

o stapediusreflex is afwezig of afwijkend 

 behandeling: afhankelijk van aard gehoorverlies 

o hoortoestel voorschrijven 

o stijgbeugel vervangen door kunststijgbeugel 

 ‘piston’: tss aambeeld en ovalen venster geplaatst (stapedectomie of stapedotomie) 

 gehoorresultaten v deze operatie zijn uitstekend  

 risico: ong 0,5% zware beschadiging van binnenoor  

 perceptiegehoorverlies 

 duizeligheidsklachten 

  

Tumoren van middenoor (niet kennen) 

 

Traumata 

 traumatische trommelvliesperforatie 

o kan ontstaan door 

 plotselinge grote drukveranderingen vb. explosies (barotrauma) 

 klap op oor 

 directe beschadiging door peuteren in of schoonmaken van oor 

o behandeling 

 meeste genezen spontaan en hebben geen behandeling nodig 

 soms moeten flardige trommelvliesranden gereponeerd w om sluiting te bevorderen en 

cholesteatoomvorming te voorkomen 

 als perforatie niet spontaan sluit: myringoplastiek overwegen 

 traumatische luxatie vd gehoorbeenketen: komt vrijwel uitsluitend voor in combinatie met 

fractuur van rotsbeen 

 haematotympanum 

o is bloed in middenoor 

o ook meestal gevolg van rotsbeenfractuur 

 labyrintfistel (zie barotrauma) 

 

Aandoeningen van binnenoor en n. VIII 

 

Congenitale afwijkingen 

 ong 1 – 2/1.000 jonge kinderen is ernstig slechthorend of doof 

o 40 – 50%: genetisch bepaald (gendefect) 

o 20 – 25%: pre- en perinatale oorzaak → vnl infecties  

 gedurende zwangerschap: infecties! 

 rubella (rode hond) 

 cytomegalovirus (CMV) is meest frequent 

 virus vd herpesgroep met latentie- en reactivatiepotentiaal 

 besmetting: herhaald contact met lichaamsvochten (speeksel, urine, tranen, …) 

 infectieus syndroom 

 normaal gezien niet ernstig 

 maar igv intra-uteriene infectie 

 problemen met klieren, lever, icterus, anemie, encefalitis of zelfs abortus 

 sequellen 

 congenitale of late onset perceptieve slechthorendheid (progressief tot 

5 – 6 jarige leeftijd) 

 mentale retardatie 

 visusvermindering 

 30 – 50% vd volwassen vrouwen zonder kinderen hebben geen antistoffen 

 in kinderdagverblijven is ¼ drager van virus → risico igv 

 werken in kinderdagverblijf 
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 peuters in zelfde gezin als zwangere vrouw 

 voorzorgen nemen in contact met jonge kinderen vb. handen goed wassen 

 er is nog geen goed vaccin 

 1% vd zwangeren doet seroconversie waarvan 30% het doorgeeft aan 

foetus waarvan nog eens minderheid symptomen krijgt 

 toxoplasmose 

 rond geboorte 

 prematuriteit, zuurstoftekort 

 bloedgroepincompatibiliteit (rhesusfactor) 

 tgv vorige zwangerschap van Rh- moeder met Rh+ kind → antistoffen gevormd 

 voorkomen: AS toedienen tijdens zws zodat vrouw zelf geen AS maakt 

 gevolg: hemolyse bij kind → hyperbilirubinemie → kernicterus (met problemen 

thv cochlea) 

 bacteriële meningitis 

 kiemen en voorkomen volgens leeftijd 

 Haemophilus influenzae type b: piek 7 – 18 maanden 

 Neisseria meningitidis C: kinderen en adolescenten 

 Streptococcus pneumoniae 

 invloed op gehoor 

 meningitis → labyrinthitis → sclerose (ossificatie) 

 risico op permanente perceptieslechthorendheid: ong 10% 

 vaak bilateraal 

 ernstig: zelfs tot volledige doofheid 

 belang van vaccinatie! 

 behandeling: cochleair implantaat kan ingeplant w maar kan enkel als cochlea-

lumen nog niet verbeend is → dus opvolgen en zorgen dat men het hiervoor doet 

o 30 – 35% oorzaak onbekend (wsl nog veel genetisch) 

 meestal binnenoorafwijkingen 

o bekend: aanlegstoornissen vh labyrint (cochlea) 

 volledige aplasie / agenese vd cochlea 

 vormafwijking vd cochlea (van discreet tot uitgesproken) 

 uitgesproken: rudimentaire basale winding vh slakkenhuis (Mondini dysplasie, 

common cavity) 

 verwijding van deel van of gehele perilymfatisch systeem (verbrede aquaductus 

vestibuli) 

 hypoplasie vd n. cochlearis (dan is cochleaire implantatie niet nuttig want stimuleert 

zenuw maar hier is geen goede zenuw) 

 geen macroscopische afwijkingen 

 vroege opsporing en begeleiding van slechthorendheid bij jonge kinderen: heel belangrijk! 

o belang: ernstige gevolgen voor spraak-, taal-, intellectuele en emotionele ontwikkeling 

voorkomen 

o hiervoor bestaan landelijke screeningsprogramma’s die kort na geboorte w uitgevoerd 

 Nl: gebruik van OAE 

 Vl: gebruik BERA als Algo-test (zie eerder) 

o onderscheid tss pre- en postlinguale slechthorendheid 

 prelinguale doofheid: ontstaan < 3j (leeftijd waarop spraakontwikkeling op gang komt) 

 aanpak van prelinguale doofheid 

 appareillering 

 als gehoorverlies aan beste oor > 25 dB: hoorstoestel moet w aangepast 

 bij zware slechthorendheid of totale doofheid: cochleair implantaat aanbevolen 

 ouders en kind w begeleid volgens één vd vroegbegeleidingsprogramma’s vanuit 

audiologische centra en scholen voor slechthorenden 

 heel vroeg: veel aandacht aan ontwikkeling goede communicatieve 

vaardigheden met gesproken en soms gebarentaal 

 later: schooladvies en begeleiding 
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 logopedie 

 school: school voor slechthorenden of gewone school met extra begeleiding 

 beroepskeuze 

 aangeboren doofheid: hoe komt het voor? 

o 70% is niet-syndromaal: geïsoleerd 

o 30% is syndromaal: in samenhang met andere congenitale afwijkingen 

 kunnen bot-, oog-, huid-, nier-, schildklier- en hartafwijkingen zijn 

 nu > 450 vss syndromen met doofheid bekend 

 vaak obv beschrijving incidentele casus  

 soms maar weinig afwijkend van bekendste syndromen 

 bekendste syndromen met doofheid of slechthorendheid 

 nierafwijkingen → syndroom van Alport (X-gebonden) 

 afwijkingen aan kieuwboogsysteem (oorschelp, gehoorgang, middenoor, 

mandibula, halsfistels) 

 BOR syndroom: hals- en preauriculaire fistels (autosomaal dominant) 

 syndroom van Treacher-Collins: dysostosis mandibulo-facialis 

 syndroom van Goldenhar: hemifaciale microsomie 

 oogafwijkingen 

 syndroom van Usher: retinitis pigmentosa (autosomaal recessief) 

 syndroom van Refsum: retinitis pigmentosa met ataxie en polyneuropathie 

 met opticusatrofie, diabetes mellitus en diabetes insipidus 

 met lensafwijkingen vb. syndroom van Norrie 

 skeletafwijkingen 

 syndroom van Crouzon: craniofaciale dysostosis 

 syndroom van Wildervanck: cervico-oculo-acusticussyndroom 

 ziekte van Paget: osteitis deformans 

 ziekte van Albers-Schönberg: osteopetrosis 

 huidziekten 

 syndroom van Waardenburg: pigmentafwijkingen 

 Leopardsyndroom: met lentigines 

 schildklierafwijkingen → syndroom van Pendred (struma) 

 cardiale afwijkingen → cardiale aritmieën: syndroom van Jervell, Lange-Nielsen 

 genetisch onderzoek: mogelijk genen te lokaliseren en identificeren die verantwoordelijk zijn 

voor ontstaan slechthorendheid en doofheid 

o afhankelijk van wijze van overerving: gekoppelde aandoeningen aangeduid met 

nummer/aandoening achter afkorting 

 DFNA = deafness autosomaal dominant 

 DFNB = deafness autosomaal recessief 

 DFN = deafness X-gebonden 

o aantal genen waarvan bekend is dat doofheid w veroorzaakt: neemt nog steeds toe 

o vaak voorkomende afwijkende genen 

 steeds vaker voorkomende afwijking: mutatie in GJB-2 gen dat codeert voor 

ionentransportproteïne connexine 26 in cochlea (DFNB1) 

 kinderen vaak doofgeboren 

 kan routinematig w bepaald 

 verantwoordelijk voor 15 – 25% van alle recessief overgeërfde, niet-syndromale 

slechthorendheden 

 DFNA9: COCH gen 

 autosomaal dominant: zit veel in familie 

 late-onset: pas 3e – 4e decade 

 progressief: eerst 1 oor, dan andere oor en progressief steeds minder horen 

 pt’en hebben behalve doofheid ook evenwichtsprobleem 

 

Ontstekingen 

 infecties vh binnenoor  
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o leiden bijna altijd tot zware slechthorendheid of doofheid 

o w soms tijdens zws via moeder op kind overgebracht vb. rubella, toxoplasmose, CMV 

o ook later kunnen vss infecties tot doofheid leiden 

 meningitis 

o voorname kiemen (verminderd tgv vaccinatie) 

 H. influenzae  

 N. meningitides (meningokok) 

 S. pneumoniae (pneumokok) 

o in 5 – 10% ontstaat blijvende gehoorstoornis: soms zelfs totale dofheid 

 belangrijke oorzaak van verworven doofheid op kinder- en jongvolwassen leeftijd 

 zowel gehoorzenuw als binnenoor kan w beschadigd 

 ong 1/4 vd gevallen: postinfectieuze verbening vd cochlea 

o kans op doofheid: verminderen door toediening corticosteroïden direct na begin infectie 

 labyrintitis 

o kan gevolg zijn van  

 middenoorontstekingen  

 operaties vh middenoor 

o klachten tgv partiële of totale uitval vh labyrint 

 doofheid 

 vestibulaire klachten 

 parotitis epidemica (bof) 

o w verwekt door bofvirus: heeft bijzondere affiniteit voor cochlea 

o soms treedt labyrintitis op met eenzijdige doofheid 

 evenwichtszintuig zelden aangetast 

 herstel is zeldzaam 

 mazelen 

o otitis media die soms optreedt bij mazelen: bij 5 – 10% is perceptieve doofheid gevolg 

o vaccinatie tegen mazelen voorkomt deze complicatie 

 

Tumoren 

 epitheliale tumoren (niet kennen) 

 neurinomen = meest voorkomende brughoektumoren  

o incidentie 1/100.000/jaar 

o goedaardige tumor, meestal beginnend in inwendige gehoorgang 

o neurinoom gaat uit van Schwanncellen vd n. VIII: vnl vd n. vestibularis (‘schwannoom’) 

o klinische verschijnselen 

 langzaam progressieve, eenzijdige slechthorendheid 

 vaak maar niet altijd beginnend in hoge frequenties 

 soms ontstaat slechthorendheid acuut 

 vaak klagen pt’en over hoogfrequente oorsuizen 

 spraakverstaan aangedane oor: slechter dan men obv toonaudiogram zou verwachten 

 langzaam progressieve uitval vd evenwichtszenuw geeft weinig of geen 

duizeligheidsklachten 

 latere stadia: uitval vd n. V (↓ corneareflex) en n. VII kan optreden 

 tumoren > 3 cm kunnen verhoogde intracraniële druk veroorzaken 

o diagnose: MRI-onderzoek 

 hiermee kan men steeds kleinere tumoren detecteren 

 omdat neurinomen vaak heel traag of zelfs niet groeien: meestal eerst follow-up 

periode in acht nemen → “wait and scan” 

o als behandeling vanwege aangetoonde groei w overwogen 

 meestal stereotactische radiotherapie 

 heel fijne stralingsbundels die vanuit vss richtingen gericht w op tumor → komen 

erop samen dus heel precieze bestraling! 

 meestal bewaring gehoor en evenwicht niet mogelijk 

 werkt enkel voor kleinere tumoren (< 2,5 cm?) 
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 chirurgische behandeling van grotere tumoren: verwijdering  

 langs translabyrintaire (NKO) of suboccipitale (neurochirurgische) weg 

 gehoor kan daarbij maar in minderheid vd gevallen bewaard w 

 congenitaal cholesteatoom (niet kennen) 

 

Traumata 

 barotrauma 

o plotselinge sterke luchtdrukveranderingen tijdens scuba-duiken (self-contained 

underwater breathing apparatus) of vliegen kunnen drukgolf in binnenoor veroorzaken 

 gevolg: beschadiging van binnenoorstructuren 

 2 mogelijkheden 

 overdruk = implosietrauma 

 onderdruk 

o mogelijke gevolgen 

 membraan vh ronde venster is kwetsbaarder dan die van ovalen venster en scheurt 

snelst → perilymfefistel ontstaat 

 bloeding of scheur in membraneus labyrinth 

o klinisch 

 plots perceptief gehoorverlies en oorsuizen 

 bij vensterruptuur kunnen ook vestibulaire klachten en nystagmus optreden 

 gehoorverlies neemt binnen enkele dagen beetje af maar volledig herstel is zeldzaam 

o behandeling 

 therapeutische mogelijkheden zijn beperkt 

 bij vermoeden perilymfefistel: chirurgische exploratie en afdichting vd fistel 

aangewezen 

 contusie vh labyrint 

o direct geweld tegen schedel kan binnenoorstructuren beschadigen: oa door bloeding in 

binnenoor 

o gevolgen 

 perceptief gehoorverlies 

 duizeligheid 

 oorsuizen 

o behandeling: bedrust 

 rotsbeenfracturen  

o fracturen vd schedel(basis) lopen vaak door rotsbeen (os petrosum) 

o ook geïsoleerde rotsbeenfracturen tgv direct inwerkend geweld komen voor 

o onderscheid tss 

 longitudinale (lengte) rostbeenfracturen: lopen evenwijdig aan as vh rotsbeen 

 gaan vaak door  

 middenoor → beschadiging of dislocatie vd gehoorsbeentjes 

 gehoorgang (DD met trauma vh capitulum mandibulae) 

 symptomen 

 haemotympanon of scheur trommelvlies 

 geleidingsgehoorverlies 

 bloed in uitwendige gehoorgang 

 soms liquorrhoea uit gehoorgang door scheur id dura 

 in 20% vd gevallen subacute paralyse vd n. facialis 

 dwarse (transversale) rotsbeenfracturen: staan dwars op lengte-as vh rotsbeen 

 lopen bijna altijd door binnenoor 

 belangrijkste symptomen 

 haemotympanon 

 perceptief gehoorverlies met meestal totale doofheid 

 vestibulaire uitvalsverschijnselen met nystagmus 

 acute facialisparalyse in 50% vd gevallen 

 nasale liquorrhoea (via buis van Eustachius) 
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o diagnose: obv klinische verschijnselen en radiologisch onderzoek 

o op CT-scan is fractuur meestal zichtbaar 

o behandeling 

 als meteen na trauma paralyse vd n. VII bestaat: directe chirurgische exploratie 

 door fractuur kan contusie vd zenuw of gedeeltelijke of gehele transsectie 

(neurotmesis) optreden 

 in alle andere gevallen: afwachtende houding 

 aanvankelijk: stemvorkonderzoek is geëigende middel voor onderscheid tss 

geleidings- en perceptief gehoorverlies 

 zodra algemene toestand het toelaat en haemotympanon is geresorbeerd: 

betrouwbaar gehooronderzoek kan w gedaan 

 defecten vh TV of gehoorbeenketen kunnen evt later chirurgisch w gecorrigeerd 

 

Perceptieve slechthorendheid 

 algemeen 

o slechthorendheid / doofheid is ernstige handicap waarvan gevolgen vaak onderschat w 

 prelinguale doofheid 

 taalontwikkeling 

 sociale ontwikkeling 

 lezen, schrijven, rekenen 

 beroep 

 postlinguale doofheid 

 professioneel: vergaderingen, leidinggeven 

 sociaal contact, familiebijeenkomsten 

 frustratie, miskenning 

 isolatie, wrokkigheid 

o behandeling 

 geen medicatie (uitz: sudden deafness) 

 geen chirurgie 

 hoortoestel / revalidatie is enige optie 

 preventie! 

 presbyacusis 

o met ouder worden: gehoorfunctie neemt af → verhoogde gehoorsdrempel 

 w niet steeds op zelfde leeftijd merkbaar 

 histologisch: meestal verlies vd buitenste haarcellen opvallend 

 begint al vanaf 20e levensjaar 

 met tijd is er ook verlies vd binnenste haarcellen en neuronen (ganglioncellen) 

 initieel: wsl minder efficiënte werking stria vascularis (metabool centrum vd cochlea) 

o klinisch 

 gehoor neemt vanaf 20e jaar per decennium af met  

 ca 5 dB in lage tonen 

 ca 12 dB in hoge tonen 

 vanaf 60e levensjaar: veel mensen beginnen klachten te krijgen 

 gehoorverlies in hoge frequenties → telefoon, deurbel, … niet meer horen 
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 frequentieselectiviteit vd cochlea neemt af → spraakklanken minder goed van elkaar 

onderscheiden → woorden minder vlot herkend 

 spraakaudiogram: discriminatieverlies te zien 

 afnemen van cognitieve vaardigheden (werkgeheugen, concentratie) 

beïnvloeden spraakverstaan ook ongunstig 

 gevolg: vnl verstaan in groep of rumoerige omgeving is moeilijk (cocktailparty-

effect) terwijl verstaan van gesprek met 1 persoon relatief lang intact blijft 

 kan gepaard gaan met hinderlijk oorsuizen (hoogfrequent van karakter) 

o revalidatie kan gehoorverlies voor goed deel verhelpen 

 performant hoortoestel 

 aangepaste begeleiding: oa aanleren van adequate spreek- en luisterhouding 

 ototoxiciteit 

o geneesmiddelen (systemisch of lokaal toegediend) kunnen gehoor- en evenwichtsorgaan 

beschadigen: resp. ototoxisch en/of vestibulotoxisch 

 haarcellen (vnl buitenste) sterven af 

 ook in stria vascularis en steuncellen: degeneratieverschijnselen zichtbaar 

o vss geneesmiddelen hebben deze effecten  

 belangrijk om nevenwerking te kennen om (meestal blijvende) schade te voorkomen 

 ototoxische geneesmiddelen 

 aminoglycosiden (AB) 

 w gebruikt tegen infecties met P. aeruginosa, E. coli en P. mirabilis 

 meest bekende zijn 

 gentamycine, tobramycine → vnl vestibulotoxisch 

 streptomycine 

 kanamycine, neomycine → vnl ototoxisch 

 w parenteraal gegeven owv slechte resorptie in darm, w ongemetaboliseerd door 

urine uitgescheiden en zijn ook nefrotoxisch 

 neomycine en choramfenicol w ook gebruikt als topisch middel in oordruppels → 

ototoxiciteit kan hierdoor (zelden) optreden dus stoffen met terughoudendheid 

voorschrijven igv TV-perforatie 

 diuretica (furosemide, ethacrynezuur) kunnen ototoxiciteit potentiëren 

 chemotherapeutica: vnl cisplatinum  

 veelgebruikt chemotherapeuticum oa voor neuroblastomen, testistumoren en 

vss carcinomen 

 pt worden bij opstart verwezen voor audiogram en nadien opgevolgd 

 kinine en kininederivaten (tegen malaria): kunnen permanente schade aan 

gehoororgaan en vestibulaire systeem veroorzaken 

 vancomycine 

 AB tegen grampositieve bacteriën 

 kan incidenteel gehoorverlies geven 

 salicylaten in hoge dosis (2 – 5 g/dag) 

 kunnen gehoorverlies en oorsuizen veroorzaken 

 na staken vd medicatie: reversibel 

o gehoorverlies, tinnitus en duizeligheid kunnen wijzen op ototoxiciteit → vereisen 

onderzoek! 

o opvolging 
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 bij sommige middelen (vb. aminoglycosiden): regelmatige controle vd bloedspiegel 

noodzakelijk om te hoge dosering te voorkomen (vnl igv nierfunctiestoornissen) 

 audiometrische controle 

 vnl vd hoge frequenties: 10 – 20 Hz 

 kan vroegtijdig schade signaleren → mogelijk om therapie aan te passen 

o reversibilteit 

 na staken vd medicatie treedt soms beetje verbetering op 

 meestal is verlies irreversibel!: zelfs na staken vd medicatie nog even toename 

o geleidelijk optredende vestibulaire uitval leidt niet tot duizeligheid maar tot 

 leesproblemen 

 oscilloscopie 

 evenwichtsproblemen bij mobiliseren 

 auto-immuunslechthorendheid (niet kennen) 

 idiopathische sudden deafness (plotsdoofheid) = plotseling perceptief gehoorverlies 

o meestal aan één oor 

o geen aanwijsbare ziekte of oorzaak 

o voorkomen 

 kan zich voordoen op elke leeftijd maar lichte voorkeur voor middelbare leeftijd 

 incidentie ong 4 – 20/100.000/jaar 

o voordat deze diagnose mag w gesteld: andere oorzaken van plots perceptief 

gehoorverlies uitsluiten (afwijkingen waarbij dit als eerste symptoom kan optreden) 

 infectieus: herpes, CMV, meningitis, bof, mazelen 

 trauma 

 fracturen 

 barotrauma, perilymfefistel 

 lawaaitrauma 

 ziekte van Menière 

 schwannoma vd n. vestibularis 

 vasculair 

 bloedziekten die gepaard gaan met verhoogde hematocriet 

 ototoxische geneesmiddelen 

 idiopathisch 

o idiopathische plotsdoofheid is dus diagnose per exclusionem 

o nog geen pathofysiologische verklaring → meest waarschijnlijke verklaringen 

 virusinfectie (vb. herpes zoster)  

 doorbloedingsstoornis vd cochlea door vasculaire of hematologische afwijkingen vb. 

embolie, bloeding, vaatspasme, sludging, anoxie, arteriosclerose 

o klinisch 

 gehoorverlies meestal eenzijdig 

 binnen enkele seconden tot enkele dagen maximaal 

 verlies is vaak niet volledig 

 altijd perceptief verlies 

 gewoonlijk sterkste verlies in hoge frequenties 

 geen vestibulaire verschijnselen 

 oorsuizen kan voorkomen 

o bekende oorzaken moeten zo snel mogelijk na eerste verschijnselen w uitgesloten 

o behandeling 

 meest toegepaste behandelingen 

 hoge dosis corticosteroïden: begin met 60 mg prednisolone/dag 

 vaak IV 

 kan ook intratympanaal (doorheen trommelvlies) toegediend w met als doel 

hogere concentratie te bekomen in cochlea 

 bloedverdunning (igv verhoogd hematocriet) 

 2e instantie (igv onvoldoende resultaat): hyperbare zuurstoftherapie 

 door sommigen w bepleit binnen 48u na begin antivirale therapie toe te dienen 
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o prognose 

 verbetering gehoor 

 50 – 60 % vd gevallen: significante verbetering gehoor (tot ≤ 30 dB) 

 15 – 25% volledig herstel  

 40 – 50% geen significante verbetering 

 kans op herstel  

 kleinste als het perceptieve gehoorverlies volledig is 

 grootste als het om lagetonenverlies gaat 

 10% kans op recidief 

 lawaaitrauma 

o harde geluiden zijn schadelijk voor binnenoor: beschadiging kan optreden door 

 eenmalige zeer sterke lawaaiexpositie 

 langdurig lawaaiaanbod vb. tijden arbeid (machines) of vrije tijd (harde muziek) 

o schadelijkheid voor gehoor hangt af van individuele gevoeligheid = niet meetbaar! 

o lawaai tast in eerste plaats buitenste haarcellen aan 

o acuut lawaaitrauma: explosie of ander zeer hard geluid (vb. vuurwerk of geweerschoten) 

kan schade aan gehoororgaan toebrengen 

 impulsgeluiden > 140 dB 

 explosietrauma kan trommelvlies perforeren en binnenoorstructuren beschadigen 

 gehoorverlies is perceptief of gemengd van aard 

 vaak dip in audiogram bij 4 kHz 

 gehoorverlies verdwijnt meestal slechts gedeeltelijk 

 bij ernstige schade: corticosteroïden binnen 24 uur na trauma toedienen → schade 

beperken 

o chronisch lawaaitrauma 

 kan schade aanrichten die zekere relatie heeft tot lawaainiveau en duur van expositie 

 hoogst toelaatbare belasting: 80 dB gedurende 8 uur 

 voor iedere 5 dB meer: toelaatbare expositietijd w met helft verminderd 

 bij overschreiden vd grens: gehoorbeschermers moeten gebruikt w die minimaal 30 

dB bescherming geven 

 langdurige expositie aan lawaai leidt tot permanent cochleair gehoorverlies 

 in begin: tijdelijk perceptief verlies dat zich na enkele uren herstelt 

 = ‘temporary threshold shift’ of TTS 

 duur: 2 minuten – 20 uur na stoppen van lawaai 

 herhaalde langdurige expositie: verlies irreversibel 

 verlies begint bij 4 kHz  

 daarna alle hoge tonen 

 dan alle toonhoogtes 

 schade aan cochleaire haarcellen → afnemende 

frequentieselectiviteit → verminderd spraak-

verstaan (discriminatieverlies) 

 kan zijn dat hinderlijke tinnitus blijft bestaan (bij 

79% met frequente lawaaiblootstelling) 

 preventie van gehoorschade door lawaai (inclusief gehoorbescherming): belangrijke 

taak vd bedrijfsgeneeskundige diensten 

 bron 

 meten van risico 

 verminderen van geluidsniveau 

 oorbescherming 

 periodiek audiogram 

 veranderen arbeidspost 

 beroepsziekte (vanaf 50 dB verlies) 

 ook cave decibels in vrije tijd! 

 muziek, festival, popconcert, … 
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 110 – 115 dB w gemeten! (afhankelijk van plaats in lokaal/op festivalweide, 

duur, herhaling van blootstelling, …) 

 muziek in oortjes? 

 jacht, schietclub 

 lawaaierig speelgoed? 

o alarmsignalen voor gehoorbeschadiging (subjectieve tekens, niet altijd aanwezig) 

 oorsuizen na lawaaiblootstelling 

 temporary threshold shift op 4000 Hz 

 herstelperiode die langer w 

o niet-auditieve effecten van lawaai (niet strikt dB-gebonden: vanaf rond 90 dB) 

 cognitief-emotioneel: interferentie met slaap, concentratie, communicatie, rust, … 

 neurovegetatieve reacties: BD-stijging, maagzuursecretie, perifere vasoconstrictie, 

stijging serumcortisol 

 familiaire perceptieve slechthorendheid 

o erfelijke perceptieve slechthorendheid: kan aangeboren zijn maar kan zich ook tijdens 

latere leven als progressieve aandoening openbaren 

o meestal autosomaal dominante afwijking 

o normale aanleg vd cochlea en normaal gehoor tijdens eerste levensjaren 

o vss types gehoorverlies die op grond van audiometrische beeld w geclassificeerd 

 kan zowel in hoge, midden- als lage frequentiegebied beginnen 

o sterke aanwijzingen voor cochleaire degeneratie 

o igv DFNA9: mutatie in COCH gen geeft ook degeneratie vh vestibulair deel vh binnenoor  

 toenemende klachten van instabiliteit 

 progressief gehoorverlies 

 

Revalidatie van slechthorendheid en doofheid 

 slechthorendheid en doofheid: ingedeeld overeenkomstig met gemiddelde gehoorverlies vd 

frequenties 500 – 1000 – 2000 Hz en uitgedrukt in dB = Fletchergemiddelde 

o 0 – 30 dB = normaal tot lichte slechthorendheid 

o 30 – 60 dB = matige slechthorendheid 

o 60 – 90 dB = ernstige slechthorendheid 

o > 90 dB = functioneel doof 

 aanwezige gehoorresten soms nog wel met hoortoestel te gebruiken 

 slechthorendheid / doofheid is ernstig gebrek 

o afhankelijk van ernst vd gehooraandoening: communicatie met omgeving gestoord 

 isolement! → voor pt moeilijk te dragen, vindt hier zelf weinig begrip voor 

 gesprek tss 2 personen levert aanvankelijk veel minder problemen op dan verstaan in 

rumoerige omgeving (cocktail-party-effect) 

o ernst vd handicap  

 w bepaald door 

 aard en mate slechthorendheid 

 mogelijkheid om tekort aan hoorvermogen te compenseren door hoortoestel of 

spraakafzien 

 geleidingshardhorendheid: in algemeen volledig te compenseren door 

versterking met hoortoestel of door operatie 

 perceptieslechthorendheid: deel vh zintuigepitheel en/of neurale elementen 

verdwenen → compensatie enkel te bereiken met technische hulpmiddelen 

 moderne elektronica: goede hoortoestellen van zeer kleine afmetingen en gedigitaliseerd 
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o afh van type toestel: versterking tot 70 dB kan w bereikt over groot frequentiegebied 

(selectief indien gewenst)  

 comprimeren: zachtste geluiden w iets meer versterkt dan hardere geluiden 

 te harde geluiden kunnen w gedempt 

 is nodig als dynamisch bereik verkleind is (recruitment) 

 versterking alleen is onvoldoende omdat verminderde frequentieselectiviteit en 

daardoor verminderd discriminatievermogen belemmering zijn voor optimale 

verstaanvaardigheid (“horen maar niet verstaan”) 

o grote uitdaging voor moderne hoortoestellen: selectief versterken vd gewenste spraak tov 

achtergrond van rumoer of andere sprekers 

 dus betere ‘spraak-ruisverhouding’ is nodig = spraak meer reliëf tov achtergrond 

 lukt gedeeltelijk: gebruik van oa 

 binaurale hoortoestellen → stereofonie 

 directionele microfoons  

 vb. hoorbril met 4 microfoons op rij → geluiden die komen van voor meer 

versterken (evt zelfs richting regelbaar met afstandsbediening) 

 actieve ruisonderdrukking 

 digitale hoortoestellen 

 onderdrukken van lawaai 

 onderdrukken van weergalm 

 onderdrukken van plotse geluiden 

 vss luisterprogramma’s (manueel kiezen of automatisch) 

 begeleiden van pt’en met hoortoestel 

o realistische verwachtingen 

o hebben van hoortoestel is leerproces! 

 gebruik en regeling vh toestel 

 akoestische omstandigheden 

o goede spreek- en luisterhouding (vnl voor ernstig slechthorenden) 

 achtergrondgeluiden uitschakelen 

 luid praten maar niet té luid schreeuwen 

 traag spreken en goed articuleren 

 gezicht naar luisteraar keren: liplezen, mimiek 

 luchtgeleidingstoestellen 

o AHO = achter-het-oor-toestellen (‘oorhangers’) 

 veruit meest gebruikte toestellen voor zowel perceptieve als conductieve 

slechthorendheden 

 microfoon en versterker zijn ondergebracht in achter oor hangend doosje 

 doosje is ondertussen zeer klein (over jaren heen kleiner geworden) 

 versterkte geluid w door op maat gemaakt soepel oorstukje id gehoorgang geleid 

 versterking is mogelijk tot 70 dB 

o IHO = in-het-oor-toestellen 

 volledige toestel bevindt zich in oorschelp en gehoorgang  

 soms enkel in gehoorgang indien die daarvoor geschikt is 

 nadeel 

 minder versterking 
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 moeilijkere bediening 

 w niet altijd goed verdragen in gehoorgang 

 beengeleiders: BAHA = bone anchored hearing aid (botverankerd hoortoestel) 

o permanente titaniumschroef w in bot achter oor aangebracht → hoortoestel w hierop 

bevestigd → geluid via beengeleiding rechtstreeks naar cochlea geleid 

o indicaties 

 afwezige of onbruikbare gehoorgang vb. atresie, therapieresistente oorloop 

 eenzijdig totaal gehoorverlies  

 BAHA w aangebracht aan kant vh dove oor → geluid dat schedel aan die kant 

bereikt w daar opgevangen en via beengeleiding naar gezonde oor geleid 

 meer uitzonderlijk: actieve middenoorimplantaten 

o vb. Vibrant sound bridge 

o audio processor w ingeplant thv mastoid → magneet waarop microfoon en processor 

vanbuiten w vastgeklikt 

 dan via draadje naar elementje dat op aambeeld zit: elementje vibreert → geluid 

rechtstreeks omgezet in beweging vd gehoorsbeentjes 

 cochleaire implant (CI, elektronische binnenoorprothese) 

o indicaties 

 totaal doven  

 pt’en met minimale gehoortesten: toondrempel ≥ 85 – 90 dB 

 zowel voor aangeboren als verworven gehoorverlies 

o operatief w elektroden in cochlea geïmplanteerd → gehoorzenuw elektrisch gestimuleerd 

en geluidssensaties w opgewekt 

 kleine versterker zet geluid om in gecodeerd elektrisch signaal 

 signaal w via zendspoel (die direct bij oor w aangebracht) doorgeseind naar bij 

mastoïd geplaatste ontvanger-stimulator die met elektrode is verbonden 

 zot dat dit zo goed werkt want eigenlijk maar 12-tal elektroden die op vss plaatsen in 

cochlea zitten → je zou denken dat frequentieselectiviteit niet zo goed is 

o kwaliteit vh door slechthorenden opgevangen spraaksignaal  

 is afhankelijk van 

 aard en duur vd doofheid 

 aantal overlevende zenuwvezels 

 analyse-potentie vh CZS 

 meeste CI-pt’en zijn na revalidatieperiode goed in staat om normaal gesprek in rustige 

omgeving te volgen + kunnen eenvoudig telefoongesprek voeren 

 resultaten verbeteren door ontwikkelingen in elektronica en coderingsstrategieën → 

verruiming vh indicatiegebied 

 vss implantaatmerken leveren onderling vergelijkbare resultaten 

o cochleaire implantatie bij kinderen stelt speciale eisen 

 moet zo vroeg mogelijk gebeuren: liefst voor einde vh 1e levensjaar 

 kinderen die met CI-apparaat zijn toegerust kunnen vaak regulier onderwijs volgen 

o opmerking: in begin vd ontwikkelingen heeft Dovengemeenschap bezwaar gemaakt want 

men vreesde verlies vd ‘Doven-Identiteit’ waarvan gebarentaal natuurlijke 

communicatiemiddel is 

 andere hulpmiddelen bestaan: obv FM of infraroodverbinding 

o toestelletje w op tafel gelegd, pt heeft oortje in oor 

o geluid dat toestel opvangt → stuurt opgepikte geluid door naar oortje 

 

Opmerking: tubadysfunctie 

 inadequate aanpassing aan drukveranderingen (vb. vliegen, duiken, in bergen, …) 

o afwijkingen thv middenoor 

 volheidsgevoel in oor (normale otoscopie) 

 erytheem of OME of hemotympanum → pijn, gehoordaling  

 trommelvliesperforatie → pijn, gehoordaling  

o zelden letsel vh binnenoor: oorsuizen, vertigo, perceptieve gehoordaling 
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o preventief 

 bovenste luchtweginfectie, allergie, … behandelen 

 niet vliegen of duiken? 

 vnl bij dalen: wakker blijven, slikken, kauwen, zachte Valsalva 

 antihistaminicum en/of neusspray 1 uur voordien 

o curatief 

 algemene en intranasale decongestie (corticoïden, neusspray) 

 pijnstilling 

 zelden paracentese 

 aanhoudend onvoldoende aeratie vh middenoor → onderdruk in middenoor met als gevolg 

o OME 

o retractie trommelvlies → atelectase 

 

Evenwichtssysteem 

 

Vestibulair onderzoek 

 

Voor oriëntatie in ruimte: samenwerking dieptesensibiliteit, visus en vestibulaire systeem 

 signalen w onderling geïntegreerd in vss vestibulaire kernen → reactie hierop 

o oogbewegingen ter stabilisatie vd blikrichting 

o spiercontracties voor houdingscorrecties: ‘evenwicht bewaren’ 

 bij gezonde mens w informatie vd vss zintuigsystemen eenduidig geïnterpreteerd 

o indien niet mogelijk: desoriëntatie, duizeligheid en bewegingsziekte 

o anamnese: vnl gericht op  

 presentatie vd duizeligheid: aanvalsgewijs, duur, frequentie 

 begeleidende symptomen 

 onderzoek naar evenwicht: 2 doelen 

o ieder systeem zoveel mogelijk geïsoleerd onderzoeken door uitschakeling vh andere 

o onderlinge samenwerking tss systemen nagaan 

 klinisch belangrijk 

o centrale of perifere (vestibulaire) stoornis 

o kant vd stoornis 

o sprake van dysfunctie, hyperfunctie of hypofunctie vh systeem 

 meest onderzoeksmethoden: specialistisch en tijdrovend 

o onderzoek van houdingsevenwicht: loop- en standproeven 

o onderzoek vd oogbewegingen: oa nystagmusonderzoek 

 

Stand- en loopproeven 

 proef van Romberg: pt staat rechtop met voeten tegen elkaar, ogen eerst open en 

vervolgens gesloten 

o bij acute uitval: val naar kant vh gestoorde labyrint 

 bij lichtere stoornis: pt kan gewoon wat overhellen naar gestoorde kant 

 om dit te zien: pt laten staan voor verticale streep (vb. deurpost) 

 ‘pseudo-positieve Romberg’ kan soms optreden door  

 stoornis in diepe sensibiliteit  
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 verschil in spiertonus tss R en L lichaamshelft 

o men kan evt pt afleiden dmv handgreep van Jendrassik: pt krijgt opdracht zijn in elkaar 

gehaakte vingers uit elkaar te trekken 

o positieve proef wijst op recente perifeer vestibulaire aandoening 

o posturografie 

 mbv beweegbaar platform (stabilometer) waaraan registratieapparatuur is gekoppeld: 

bewegingen vd pt kunnen w gekwantificeerd 

 voordeel: alle bij evenwicht betrokken orgaansystemen gelijktijdig onderzocht 

 proef van Unterberger: pt stapt met gesloten ogen in pas ter plaatse 

o er w gelet op draaineiging tijdens stappen: meestal in richting vh zieke labyrint 

o als pt test niet kan uitvoeren: cerebellair probleem 

 Babinski-Weill of sterloop: pt maakt met gesloten ogen beurtelings enkele stappen voor- en 

achterwaarts 

o igv geen afwijkingen: onderzochte persoon houdt hierbij ong zelfde richting aan 

o pt’en met labyrintaire stoornis wijken meestal af in richting van zieke labyrint: op grond 

ontstaat soort sterpatroon (marche en étoile) 

o bij stabilisatie na stoornis: vaak slaat richting om 

 

Onderzoek van oogbewegingen 

 routineonderzoek: letten op aanwezigheid spontane nystagmus 

o nystagmus = langzame beweging vd ogen (vestibulaire component) afwisselend gevolgd 

door snelle slag in tegenovergestelde richting (correctiecomponent) 

 w samen op tijdas uitgezet → vorm van zaagtand  

 w benoemd naar richting vd snelle slag 

o men laat pt met stilstaand hoofd rustig rechtuit, naar rechts en naar links kijken 

 normaal: in uiterste standen kunnen enkele nystagmusslagen optreden 

 instelnystagmus: bij kijken naar L enkele nystagmusslagen naar L 

 abnormaal als nystagmus blijft bestaan 

 graden nystagmus 

 1e graad: enkel nystagmusslagen bij kijken in richting vd nystagmus 

 2e graad: ook nystagmus als ogen in mediane stand staan 

 3e graad: nystagmus blijft zelfs bestaan als pt naar contralaterale zijde kijkt 

o als labyrint in korte tijd w uitgeschakeld of in functie vermindert: meestal nystagmus naar 

contralaterale kant 

 als proces tot rust is gekomen: tijdelijke omslag naar zieke zijde kan gezien w 

 bril van Frenzel 

o normaal w vestibulaire nystagmus onderdrukt door fixatie van blik op vast punt → 

voorkomen door bril van Fenzel: bril van 15 dioptrie met sterke lichtbron aan binnenzijde  

 oog kan niet gefixeerd w 

 onderzoeker kan oog observeren 

o resultaten 

 als met fixatie geen en zonder fixatie (bril van Frenzel of in donker) wel nystagmus 

aanwezig is: oorzaak perifeer vestibulair 

 als met fixatie wel en zonder fixatie geen nystagmus optreedt: oorzaak centraal 

 positienystagmus: nystagmus die gebonden is aan bepaalde houding of houdingsverandering 

o bekende test: Dix en Hallpike: pt w vanuit zittende houding snel achterover gelegd met 

ten slotte afhangend hoofd: 30° in hyperextensie en 45° naar lateraal gedraaid 
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 kan bij naar L of naar R gewende kin (na latentie 5 – 10 sec) leiden tot verticale 

rotatoire nystagmus en/of duizeligheid 

 igv benigne paroxysmale positioneringsduizeligheid (BPPD)  

 duurt ong 20 seconden 

 treedt op wanneer aangedane oor vanonder ligt 

 bij vermoeden stoornis vestibulaire systeem: altijd uitgebreid onderzoek doen dmv 

objectieve registratie van oogbewegingen: elektronystagmografie of videonystagmografie 

o met deze methoden kan men nystagmus registreren en analyseren terwijl visuele fixatie 

(die nystagmus zou onderdrukken) onmogelijk is 

o elektronystagmografie maakt gebruik van normaal aanwezige potentiaalverschil tss 

cornea (plus) en retina (min) 

 door bewegingen vd oogbollen ontstaan veranderingen in magnetisch veld die door 

elektroden zijn af te leiden 

 pt houdt ogen gesloten 

o videonystagmografie: ogen open en oogbewegingen w opgenomen met kleine camera die 

zich in afgesloten bril bevindt met belichting aan binnenzijde 

o geregistreerde nystagmus → meten van 

 intensiteit 

 duur  

 snelheid vd langzame fase (in graden/seconde) 

o vss onderzoeken waarbij steeds elektro- of videonystagmografie w gebruikt 

 draaistoelonderzoek: mbv draaistoel kan vestibulaire activiteit w geregistreerd 

 door draaiing naar rechts ontstaat nystagmus naar rechts, bij draaiing naar links 

ontstaat nystagmus naar links 

 doordat bij onderzoek beide zijden w gestimuleerd: niet geschikt om verschil in 

werking tss beide labyrinthen vast te stellen 

 calorisch onderzoek: om verschillen in functioneren tss beide labyrinten vast te stellen 

 ahv reacties op vestibulaire stimulering door irrigatie vd gehoorgangen met water 

(30° en 44°C, 200 mL water in 25 seconden) of lucht (24°C en evt 44°C) 

 door afkoeling of verwarming ontstaat endolymfestroming in booggangsysteem → 

‘nystagmus mijdt de koude en zoekt de warmte op’ 

 nystagmus in contralaterale richting bij koude 

 nystagmus in ipsilaterale richting bij warmte 

 reactie van beide labyrinten moet symmetrisch zijn 

 bovenstaande onderzoeken meten vestibulaire nystagmus 

o vnl booggangsysteem w door deze vestibulo-oculaire reflex getest 

o er zijn nog andere onderzoeken: willen functie van otolieten in utriculus en sacculus 

(lineaire bewegingen ipv draaibewegingen) nagaan 

 vb. parallelschommel en kantelkameronderzoek 

 nog niet in dagelijkse praktijk doorgedrongen 
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 oculomotore systeem kan nog op vss manieren getest w 

o letten op uitvoeren saccadische en oogvolgbewegingen 

o aantoonbaarheid blikrichtingsnystagmus 

o optokinetische nystagmus: visuo-oculaire reflex die w onderzocht door pt naar 

bewegende (horizontale of verticale) streeppatronen te laten kijken 

 normaal treden oogvolgbewegingen afgewisseld door correctiesaccaden op 

 steeds reacties L en R vergelijken 

 

 

Ziekten van binnenoor met vestibulaire verschijnselen 

 

Duizeligheid komt veel voor 

 kan gevolg zijn van groot aantal vss aandoeningen  

o binnenooraandoeningen (perifeer, vestibulair) 

o hersenstamaandoeningen, TIA (neurologisch) 

o hypoglycemie (metabool) 

o orthostatische hypotensie (cardiovasculair) 

o syncope 

o … 

 igv sprake van aanvallen met bewegingssensaties: vestibulaire oorzaak moet overwogen w 

 

Ziekte van Menière 

 oorzaak: nog steeds onbekend 

o vermoedelijk hydrops vh endolymfatische systeem (hydrops labyrinthi) door  

 te hoge productie van endolymfe in stria vascularis 

 te lage resorptie in ductus en saccus endolymphaticus 

o stress speelt rol bij ontstaan, frequentie en ernst aanvallen 

o endolymatische hydrops kan ook ontstaan door trauma of ontstekingen 

 symptomen 

o kenmerkend: aanvallen van  

 draaiduizeligheid (rotatoire vertigo) 

 oorsuizen 

 gehoorverlies (laagfrequent of vlak) 

 vaak vegetatieve verschijnselen (vb. misselijkheid en braken) 

o aanvankelijk treedt gehoorverlies enkel tijdens aanval op en neemt daarna weer af 

 na tijdje herstelt gehoor zich niet meer: verlies w permanent 

 zeer zelden: gehoor keert terug tijdens aanval (vb. ziekte van Lermoyez: “Le vertige 

qui fait entendre”) 

 verloop 

o tss aanvallen kunnen weken – maanden verlopen 

 op den duur: aanvallen w minder heftig en ziekte blust uit 

 dan is er fors perceptief verlies ontstaan en nagenoeg uitgeschakeld evenwichtszintuig 

o ziekte begint eenzijdig maar binnen 15 jaar: in 50% ook andere oor betrokken 

o komt ook voor dat gevoel van druk in oor, duizeligheid of perceptief gehoorverlies enkele 

jaren geïsoleerd optreedt voordat klassieke beeld zich volledig openbaart 

o uitzonderingsgevallen: ziekte geneest met nog intact gehoororgaan spontaan, na 1 of 

meer aanvallen 

 diagnose w gesteld obv ziektegeschiedenis 

o tijdens aanvallen bestaat vaak spontane nystagmus naar aangedane oor 

o in periode tss aanvallen is er soms latente nystagmus: te zien met bril van Frenzel 

o audiogram  

 in begin perceptief gehoorverlies vnl in lage frequenties 

 later w perceptieve verlies vlak: uiteindelijk 60 – 80 dB 

o spraakaudiogram vertoont op einde discriminatieverlies 

o evenwichtsonderzoek 
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 in beginstadium geen afwijkingen 

 in latere stadia: progressieve uitval van evenwichtszintuig 

o radiologisch onderzoek: geen pathognomonische afwijkingen 

 behandeling is symptomatisch 

o rustig gesprek met uitvoerige uitleg over ziekte 

 geruststellen over ernst en gevolgen vd aandoening is belangrijkste dat arts kan doen 

 angst (stress) heeft negatieve invloed op ziekte 

o mogelijk gunstig effect 

 beter omgaan met stress (coping)  

 beperking van zoutopname om vochtretentie te voorkomen 

 in periodes met méér aanvallen: diuretica kunnen tijdelijk zinvol zijn 

o medicatie om nieuwe aanvallen te voorkomen 

 betahistine (3x 16 mg/d): zou gunstig effect op binnenoormetabolisme hebben 

 cinnarizine w ook gebruikt 

 als invaliderende aanvallen aanhouden: intratympanaal gentamycine kan hulp bieden 

→ vestibulotoxiciteit van gentamycine onderdrukt vestibulaire prikkelbaarheid 

o chirurgische therapie: zelden aangewezen! 

 decompressie vd sacculus endolymfaticus 

 doorsnijden vd n. vestibularis (neurectomie) 

 partiële destructie vh vestibulaire systeem: cryochirurgie, ultrasound 

 uiterste maatregel: totale labyrintdestructie 

 

Benigne paroxysmale positieduizeligheid 

 meest voorkomende en vaak hinderlijke aandoening vh vestibulaire systeem  

 kenmerk: draaiduizeligheid die optreedt na bepaalde hoofdbewegingen 

 klachten w waarschijnlijk veroorzaakt door losgelaten stukjes statolith die in achterste 

verticale kanaal prikkeling vd crista ampullaris geven (cupulolithiase) 

 oorzaak 

o soms trauma in anamnese 

o vaak geen aanwijsbare oorzaak 

 klinisch beeld: aanvalsgewijze draaierigheid die vnl optreedt als pt zich in bed op bepaalde 

zijde draait 

o onmiddellijk na plotse beweging treedt heftige draaiduizeligheid op 

o duurt minder dan minuut 

 diagnose: positief manoeuvre van Dix-Hallpike 

 behandeling is meestal niet nodig 

o pt moet gerustgesteld w  

o advies: bewegingen die duizeligheid opwekken NIET vermijden 

 door bewegingen veel te maken verdwijnen klachten meestal 

 oefeningen volgens Brandt-Daroff behulpzaam 

o bij hardnekkige klachten: proberen statolith(en) uit achterste booggang te mobiliseren 

dmv specifieke manipulaties aan hoofd vd pt vb. manoeuvres volgens Epley of Sémont 

 

Neuritis vestibularis (acute vestibulaire paralyse) 

 acuut optredende duizeligheid van vestibulaire origine zonder otologische verschijnselen 

 in verband gebracht met (virus)infectie 

 beeld heeft enige overeenkomst met sudden deafness vd cochlea en verlamming van Bell 

 symptomen 

o plotseling optredende hevige draaiduizeligheid gaat gepaard met misselijkheid en braken 

o geen gehoorverlies 

o geen oorsuizen 

 acute fase kan enkele dagen duren 

o pt’en kunnen nauwelijks lopen en moeten in bed blijven liggen 

o na enkele dagen treedt geleidelijk verbetering op 

 onderzoek 
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o spontane nystagmus w gevonden naar niet-aangedane zijde (uitvalsnystagmus) 

o vestibulair onderzoek: progressieve en in later stadium totale uitval van perifere 

vestibulaire zintuig 

 functie van eenzijdig uitgevallen labyrint w op den duur gecompenseerd maar vaak blijven 

duizeligheidsklachten (vnl bij snelle hoofdbewegingen) bestaan 

 behandeling: enkel symptomatisch + wachten op compensatie 

 

DD acute vestibulaire duizeligheid 

 subjectief audiogram vestibulair onderzoek 

ziekte van Menière - acute aanval 
draaiduizeligheid 
- gehoorverlies 
- oorsuizen 

perceptieve 
slechthorendheid 

- tijdens aanval: 
prikkelingsnystagmus 
- later uitval 

benigne 

paroxysmale 
positieduizeligheid 
(Hallpike) 

- acute aanval bij 

hoofdbewegingen 
- geen 
gehoorsymptomen 

normaal - normale functie 

- positieve Hallpiketest 

neuronitis 

vestibularis 

- acute aanval 

draaiduizeligheid 
- geen 
gehoorsymptomen 

normaal - uitvalnystagmus 

- uitval labyrintfunctie 

schwannoom n. 
vestibularis 

- gehoorverlies 
- duizeligheid 

- geen specifiek patroon 

- progressief verlies 
hoge tonen 

- soms sudden deafness 

70% vd gevallen: 
verminderde 

prikkelbaarheid 

 

Blijvend vestibulair functieverlies 

 oorzaken 

o ototoxiciteit 

o acusticusneurinoom 

o degeneratief (DNFA 9) 

o (oudere leeftijd) 

o restletsel van eerdere aandoening (vb. neuronitis vestibularis) 

 vertigo treedt enkel op bij unilaterale acute uitval 

o niet bij bilaterale acute uitval  

o niet bij langzaam instellende uitval want dan voldoende tijd voor compensatie 

 unilateraal vs bilateraal 

o unilaterale uitval 

 compensatie 

 habituatietraining 

o bilaterale uitval evenwichtsorganen 

 geen vertigo 

 volledige steun op visus en proprioceptie voor evenwicht  

 gaat goed behalve in donker of bij onstabiele ondergrond 

 oscillopsie bij stappen want evenwichtsorgaan corrigeert hier niet meer voor 

 

Opmerking: waarom krijgen pt'en met vestibulaire stoornissen ook nausea en overgeven? 

 verbinding vd vestibulaire kernen naar veel andere gebieden: oa naar autonome kernen 

waardoor deze symptomen ontstaan 

 daarom veroorzaken enkel perifere problemen nausea en braken 

o bij pt'en met centrale problematiek is er wel duizeligheid maar geen nausea en braken 

want verloopt niet via vestibulaire kernen 

 

Aandoeningen vd n. facialis 

 

Uitval vd n. facialis 

 als onderdeel van algemene neurologische aandoening of als geïsoleerde afwijking 

 parese (gedeeltelijke uitval) of paralyse (volledige uitval) 
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 tekenen 

o meest opvallende van n. facialisverlamming 

 uitval van motoriek vh gelaat 

 onderzoek motoriek: voorhoofd fronsen, wenkbrauw optrekken, oog sluiten, lippen 

tuiten, tanden tonen 

o uitval vd n. petrosus major 

 verminderde traansecretie 

 onderzoek: Schirmertest 

o uitval vd n. stapedius 

 verminderde stapediuscontractie 

 stapediusreflex testen (is verdwenen) 

o uitval vd chorda tympani: afname smaaksensatie 

 

Centrale uitval 

 laesie vh eerste neuron vd n. facialis (n. VII) laat motoriek van oogtak vd n. facialis intact 

doordat innervatie ervan gedeeltelijk gekruist verloopt 

 afwijking ontstaat meestal door CVA 

 

Perifere uitval 

 door perifere verlamming vd aangezichtsspieren 

o in rust  

 getroffen mondhoek hangt af 

 filtrum (stukje tss neus en mond) naar contralateraal verplaatst 

 oogspleet wat wijder 

 wenkbrauw hangt enigszins af 

o bij optrekken vd wenkbrauwen, sluiten vd ogen, tuiten vd lippen, opblazen vd wang en 

optrekken vd lippen: aangedane zijde blijft achter 

 als men ogen laat sluiten: aan getroffen zijde w oogwit zichtbaar door wegdraaien vd 

oogbol = teken van Bell 

 tijdens spreken en eten: pt bijt op wang 

 tijdens drinken w er gemorst 

 doordat oogknipreflex is uitgevallen: oog traant 

o soms w geklaagd over zoute of metalige smaak op tong 

o zelden: zeurende pijn achter oor 

 oorzaken van perifere facialisverlamming 

o 10% herpes zoster oticus 

o 10% traumata door verkeer, sport en chirurgisch ingrijpen 

o 10% infecties vh oor en tumoren in verloop vd zenuw 

 vb. acute en chronische otitis media 

o ziekte van Lyme 

 n. facialisuitval treedt op enkele weken na begin infectie door beet van met Borrelia 

burgdorferi geïnfecteerde teek 

 behandeling: antibiotica 

o als facialisparese w aangetroffen in combinatie met zwelling gl. parotis: bijna altijd tgv 

maligne aandoening vd speekselklier 

o verlamming van Bell = idiopathische facialisparese 

 is in 70% vd gevallen reden van uitval 

 oorzaak onbekend 

 diagnose altijd per exclusionem 

 mss tgv reactivatie van herpes simplex virus type I 

 behandeling 

 meestal hoog gedoseerde corticosteroïden evt samen met antivirale middelen 

 in 3/4 vd gevallen: spontane genezing die meestal aanvangt binnen maand 

 als herstel van functie langer op zicht laat wachten: uitgroeiende dendrieten 

blijken soms ‘verkeerde’ zenuwschede in te groeien 
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 veroorzaakt dan ‘meebewegingen’ (synkinesen): niet-controleerbare 

spieractie van andere aangezichtsspieren die bedoelde beweging vergezellen  

 om te voorkomen dat door afwezigheid oogkniperreflex corneabeschadiging 

optreedt door uitdrogen oogbol 

 ’s nachts oogglasverband 

 overdag methylcellulosedruppels 

 als facialisfunctie in geheel niet meer terugkeert 

 aanvankelijke diagnostiek herhalen 

 dan ook MRI scan doen 

 owv cosmetische en functionele redenen: goudgewichtje in bovenste ooglid kan 

overwogen w: oogsluiting bevorderen en oogbeschadiging voorkomen 

 andere technieken mogelijk om weer mimiek in aangedane gelaat te brengen 

 elektrotherapie voor spieren vh gelaat: w niet meer gebruikt omdat dit eerdere en 

intensere contractuur vd aangezichtsmusculatuur veroorzaakt 

 prognose (afhankelijk vd leeftijd) 

 70% volledig herstel 

 15% lichte restverschijnselen 

 15% duidelijke sequelen waarvan 5% ernstig 

 

Oorklachten 

 oorpijn = otalgie 

o ontstaat meestal door aandoeningen vh oor zelf 

 oorschelp: huid (erysipelas), kraakbeen (perichondritis), herpes zoster 

 gehoorgang: huid (furunkel), kraakbeen, bot (otitis externa), corpus alienum 

 middenoor: trommelvlies (myringitis), drukverschillen (tubaire catarre), slijmvlies 

(otitis media acuta), zenuwen (plexus tympanicus) 

o ook aandoeningen rondom oor of in anatomische gebieden met gelijke innervatie kunnen 

pijn veroorzaken (uitstralende / gerefereerde pijn) 

 kaakgewricht: temporomandibulaire dysfunctie 

 gebit: n. V3 

 tongbasis (ontstekingen en tumoren): n. IX 

 tonsillen (tumoren!), hypofarynx en larynx (vnl epiglottis): ontstekingen, post-

tonsillectomie, intubatie, tumoren → n. IX, X 

 cervicale wervelzuil (artrose, trauma, ontstekingen, deformaties, …): C2 – C3 

 afscheiding = otorrhoea 

o sereus: otitis externa, virale otitis media, liquorrhoea (trauma) 

o (muco)purulent: otitis externa, otitis media acuta en chronica met of zonder 

cholesteatoom 

o sanguinolent: trauma (peuteren/fractuur), poliepen, ‘signaalpoliep’ bij cholesteatoom, 

granulaties (chronische otitis media en carcinoom) 

 gehoorverlies 

o conductief gehoorverlies 

 uitwendig oor 

 cerumen 

 debris 

 exostosen 

 atresie 

 middenoor 

 otitis media 

 TV-perforatie 

 gehoorbeenketenonderbreking (trauma, cholesteatoom) 

 ketenfixatie (otosclerose, tympanosclerose) 

 tumoren (glomus) 

o perceptief gehoorverlies 

 cochlea 
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 congenitaal en familiair 

 presbyacusis 

 infecties 

 viraal: bof, cytomegalovirus 

 bacterieel: meningitis, chronische otitis media 

 ototoxiciteit: GM 

 traumata: lawaaitrauma, fracturen 

 endolymfatische hydrops: ziekte van Menière, lues 

 vasculair: sudden deafness 

 cochleaire otosclerose 

 gehoorzenuw 

 neurinoom n. acusticus 

 andere tumoren brughoek 

 neuronitis (herpes zoster) 

 hersenstam en centrale hoorbaan 

 degeneratieve aandoening 

 multiple sclerose 

 cerebrovasculair 

o psychogene doofheid 

 oorsuizen (tinnitus) en andere vreemde geluidssensaties 

o objectieve tinnitus (zeldzaam): lichaamsgeluiden hoorbaar voor onderzoeker (met 

stetoscoop) 

 chronische: myoclonus v middenoorspieren en spieren vh palatum molle 

 pulserende tinnitus 

 glomustumoren (glomus tympanicum (middenoor) of glomus jugulare (binnenoor)) 

 vaatanomaliën 

o subjectieve tinnitus (meestal) 

 2 mogelijkheden 

 symptoom van middenoor- of binnenooraandoening 

 geïsoleerd, zonder andere oorafwijkingen 

 pathogenese: afwijkende verwerking van geluid in gehoorkernen vh centrale auditieve 

systeem tgv degeneratie zenuwcellen in ggl. spirale 

 afwezigheid input in centrale auditieve kernen → cellen vuren spontaan en 

veroorzaken geluidsensaties 

 vaak gepaard met gehoorverlies 

 ontstaat wsl door overstimulatie of beschadiging van haarcellen 

 vnl in basale deel vd cochlea 

 na zekere tijd w tinnitus wsl onafhankelijk vh binnenoor: subcorticale hersendelen 

onderhouden autonoom gewaarwording 

 pt ervaart geluid oa als hoog, sissend, gillend of bonzend 

 na chronische lawaaibeschadiging: vaak tinnitus rond 4000 Hz 

 onafhankelijk van subjectieve klacht: luidheid vd tinnitus zelden > 10 dB boven 

hoordrempel vd pt voor die toon 

 oorzaken 

 hoogfrequent (piep) 

 perceptieslechthorendheid 

 vnl lawaaitrauma, presbyacusis, ototoxische medicatie 

 cervicale artrosis (vasculair) 

 laagfrequent (zoemen, ruisen) 

 perceptieslechthorendheid 

 ziekte van Menière 

 middenooraandoeningen: OME, otosclerose 

 endocriene en metabole stoornissen 

 soms verband met dysfunctie vd cervicale wervelzuil of kaakgewricht 

 behandeling 
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 omdat er zo veel vss oorzaken zijn en juiste mechanisme nt gekend is: veel maar 

meestal niet erg werkzame medicamenteuze therapieën 

 igv otosclerose: stapedectomie kan in ong 50% helpen 

 soms kan verhelpen van anemie of schildklierafwijking tinnitus doen verdwijnen 

 wat wel doen? 

 empathie vanwege arts 

 inzicht, ‘coping’ strategie vanwege pt 

 vaak zal aanpak van hardnekkige tinnitus vnl gedragsmatig zijn 

 betrachten van meer indifferente, minder emotionele houding tov tinnitus: 

‘tinnitus retraining therapy’ 

 ‘sound enrichment’ vd omgeving: vermijden van absolute stilte → zachte 

achtergrondmuziek, gebruik van hoortoestel of cochleair implant 

 vss vormen ‘sound therapy’: vermijden dat tinnitus vrij spel krijgt in aan zichzelf 

overgelaten auditief systeem 

 uitzonderlijk 

 akoestische modulatie: tonaal of zachte ruis 

 corticale stimulatie 

o autofonie = dat pt eigen stem hard in oor hoort dreunen  

 oorzaak: open buis van Eustachius door afgenomen peritubaire vetmassa tgv sterke 

vermagering of slechte veneuze vulling 

 AH-bewegingen soms goed zichtbaar bij otosocopie of registreren met tympanometrie 

 drukgevoelens in oor 

 duizeligheid = vertigo 

o term die w gebruikt voor verschillende gevoelens 

 evenwicht niet kunnen bewaren 

 draaisensaties 

 lichtheid in hoofd 

 valneiging 

 duizeligheid sensu strictu: oriëntatiestoornis in ruimte 

o treedt vaak op als nevenverschijnsel bij andere aandoeningen 

o degelijke anamnese is van groot belang: gestructureerd vragen naar 

 aard van duizeligheid 

 bewegingssensaties: draaien, over kop gaan, gevoel van vallen of geduwd worden 

 gevoelens vaak moeilijk te verwoorden: onzekerheidsgevoelens, licht in hoofd zijn, 

lopen op kussens, gevoel hebben te deinen, geen contact met realiteit, beduusd  

 verloop in tijd: wanneer begonnen, hoe lang duurde het, is het vaker opgetreden? 

 luxerende momenten: misselijkheid, braken, transpireren, bleek worden, angstig 

worden 

 symptomen die op oorpathologie kunnen wijzen: asymmetrie in gehoor, oorsuizen, 

drukgevoelens rond oor 

 neurologische symptomen: hoofdpijn, visusstoornissen, moeite met spreken, slikken of 

evenwicht bewaren 

o klachten wijzen op  

 vestibulaire oorzaak als zij 

 aanvalsgewijs optreden 

 gepaard gaan met vegetatieve symptomen 

 berusten op bewegingssensaties 

 begeleid w door eenzijdige (ge)hoorverschijnselen 

 neurologische oorzaak als er begeleidende neurologische symptomatologie bestaat 

o ook vragen naar 

 gebruik medicijnen en genotsmiddelen 

 voorkomen ziekten, traumata en familiale aandoeningen in voorgeschiedenis 

 werk en sociale omstandigheden en invloed ervan op duizeligheid 

o bewegingsziekte (wagen-, lucht-, zee- of ruimteziekte) 

 oorzaken 
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 te sterke vestibulaire prikkel 

 conflict tss vestibulaire, visuele en proprioceptieve informatie 

 aanpak 

 gedrag / adaptatie 

 medicatie: antihistaminicum (vb. Paranausine 1 tablet 30 minuten voor …) 

o vestibulaire duizeligheid: vaak binnen bepaald klachtenpatroon of ziektebeeld 

 acute eenzijdige uitval door 

 neuritis vestibularis 

 schedelbasisfractuur 

 labyrintitis 

 langzame progressieve unilaterale uitval door vestibulair schwannoom of ander proces 

in brughoek 

 prikkeling vh vestibulaire systeem door geluid, druk of verandering van hoofdstand 

 spontane recidiverende aanvallen door 

 ziekte van Menière (hydrops) 

 vestibulaire migraine 

 dubbelzijdige uitval door 

 congenitale afwijkingen 

 progressief heriditaire aandoeningen 

 dubbelzijdige schedelbasisfractuur 

 intoxicatie door aminoglycosiden 

 scheef gezicht: facialisparese of –paralyse 

o centrale laesie 

 CVA 

 tumor cerebri 

o laesie in verloop vd perifere zenuw 

 ontsteking: otitis media, cholesteatoom, herpes zoster 

 idiopathisch: paralyse van Bell 

 trauma: dwarsfractuur, soms longitudinale fractuur vh rotsbeen 

 tumor in oor en glandula parotis 

 congenitaal 

 cosmetische bezwaren 

o ontevredenheid met vorm vd oorschelp: meestal afstaand oor 

 w pas als handicap ervaren als hoek tov mastoïd > 40° (normaal < 30°) 

 eenvoudig operatief te verhelpen 

o ernstige oorschelpvervormingen: meestal gevolg van 

 congenitale anomalie 

 ontstekingen 

 traumata 

 zwelling rond oor 

o preauriculaire zwelling 

 meestal tgv gezwollen lymfeklier: regio is drainagegebied vh voorste deel vd 

schedelhuid, wenkbrauw, oogleden, voorzijde vd gehoorgang en vd oorschelp 

 preauriculaire sinus 

 opgezette glandula parotis 

 bij zuigelingen: corpus adiposus buccae 

 adolescenten: idiopathische m. masseter hypertrofie 

o zwellingen achter oor 

 lymfeklier 

 atheroom 

 mastoiditis 

o zwellingen onder oor 

 lymfeklier 

 tumor id gl. parotis 
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 Om de tijd sneller te laten gaan (sorry :D)    
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De neus 

 

Anatomie en fysiologie 

 uitwendig 

o vorm van piramide: neuspunt is apex 

o skelet 

 1/3 benig 

 2/3 kraakbenbig 

 inwendig: 2 neusholten (cavum nasi)  

o onderdelen 

 verdeeld door neustussenschot: septum nasi 

 posterior benig gedeelte: vomer en lamina perpendicularis ethmoidalis 

 voorste deel: cartilago quadrangularis is kraakbenig en membraneus 

 bodem: maxilla, palatum en premaxilla  

 dak: neusbeen, lamina cribiformis vh os ethmoidale en os sphenoidale 

 laterale wand vd neusholten: vnl benig 

o neusholte w in 3 gangen (meatus) verdeeld door neusschelpen (conchae) 

o neusholten komen uit in nasofarynx via choanae 

o epitheel 

 voorste deel (vestibulum): huidepitheel 

 grootste deel: trilhaarepitheel 

 trilharen ong 6 – 7 µm lang 

 slaan in zelfde ritme en zelfde richting met frequentie 10 – 25 Hz → verplaatsing 

bedekkende slijmlaag 6 – 12 mm/min 

 slijmlaag bestaat uit  

 oppervlakkige visceuze gellaag 

 sereuze sol onderlaag 

 trilhaarslag 

 effectieve slag (propulsieslag): top vh trilhaar raakt 

bovenlaag  

 ligt dan kort in richting vd voortbeweging stil  

 herstelfase: verslapte haar trekt zich terug via 

benedenlaag (sol) 

 normale ultrastructuur vd cilia 

 1 paar centrale microtibuli 

 9 paar perifere microtubuli 

 microtubuli hangen aan elkaar vast met dynaïne-armen = 

motorproteïnen waardoor ze gecoördineerd kunnen bewegen 

 primaire ciliaire dyskinesie: congenitaal defect vd ultrastructuur vd cilia 

 gevolg: trilhaarslag en slijmtransport afwezig 

 chronische sinusitis, chronische bronchitis en op den duur bronchiëctasieën 

 mannelijke infertiliteit door onbeweeglijke cilia vd spermatozoa 

 diagnose: trilhaarbiopt 

 50% heeft daarenboven situs inversus → combinatie is ‘Kartagenersyndroom’ 

 slijmvlies vd regio olfactoria of reukspleet is zichtbaar als locus leuteus 
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 reukepitheel (1 cm2 per neusgang) ligt tegen lamina cribrosa, bovenste deel vh 

septum en bovenoppervlak vd concha superior 

 reukepitheel bestaat uit 

 basaalcellen 

 steuncellen 

 klieren van Bowman 

 ong 2 x 106 zintuigcellen 

 bipolaire reukepitheelcellen 

 hebben centripetale uitlopers die bundels vormen: fila olfactoria 

 bundelen tot n. olfactorius 

 bulbus olfactorius  

 tractus olfactorius 

 naar gyrus hippocampi 

o vomeronasale orgaan = orgaan van Jacobson (is gepaard orgaan) 

 ligt ong 2,5 cm achter neusgat (1 cm boven neusbodem), tss slijmvlies en 

perichondrium vh septum nasi 

 gevoelig voor feromonen: vluchtige reukstoffen die invloed uitoefenen op driftleven 

(meer bij dieren dan bij mens) 

o in submucosa (vnl van conchae): vaatnet met zwellichamen 

 bloedvoorziening vd neus 

o grotendeels via stroomgebied vd a. carotis externa 

o 30% via a. carotis interna 

 sensibele innervatie verloopt vnl via takken vd n. trigeminus 

 bijholten = luchthoudende ruimten die grenzen aan neusgangen en ermee in verbinding 

staan 

o lokalisatie 

 sinus maxillares: lateraal 

 sinus ethmoidales: lateraal 

 sinus frontalis: craniaal 

 sinus sphenoidalis: dorsaal, ligt juist voor 

vlivus en boven dak vd nasofarynx 

o w bekleed met trilhaarepitheel 

o slijm dat in bijholten w gevormd: draineert in neusgangen 

 sinus frontalis, callulae ethmoidales anteriores en sinus maxillaris → middelste 

neusgang 

 cellulae ethmoidales posteriores en sinus sphenoidalis → bovenste neusgang 

 onderste neusgang: geen bijholte maar ductus nasolacrimalis mondt er uit 

o klinisch: ostiomeatale complex belangrijk 

 is nauwe voormiddengedeelte vd middelste neusgang 

 belang: afvoeropeningen vd meeste bijholten komen hier uit 

o bij geboorte: nog geen bijholten aanwezig 

 uitzondering: enkele etmoïdcellen 

 pas rond 12j: alle bijholten volledig gevormd (regelmatig 1 of beide sinus frontales nog 

niet aangelegd) 

o aan achterzijde vd bovenkaakholte grenst fossa sphenopalatina 

 functies vd neus 
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o ademhalingsfunctie: airconditioning ingeademde lucht en regulering ademweerstand 

 airconditioning 

 verwarming 

 door contact vd inademingslucht met grote inwendige oppervlak en vaatplexus 

in submucosa vd neus 

 zelfs bij vriesweer: opwarming tot 30°C 

 bevochtiging: mucuslaag op slijmvlies verzadigt ingeademde lucht met waterdamp 

 via neus: verlies 0,5 L water per dag 

 reiniging: door  

 haren (vibrissae) in vestibulum 

 slijm: houdt partikels vast 

 w door trilhaarslag vh slijmvlies naar farynx afgevoerd 

 neussecreet en –slijmvlies bevatten lysozymen, interferon, IgA, IgM, IgE, 

lymfocyten en mestcellen 

 vernietiging van bacteriën 

 weerstand 

 helft vd weerstand die lucht tijdens inademing ondervindt w opgebouwd door neus 

 bijdragen aan weerstand 

 vorm vh skelet 

 beweeglijkheid vd neusvleugels 

 variabele vulling vd vaatplexus vh slijmvlies 

 nauwste deel vd neusholte: isthmus nasi (ligt direct achter vestibulum) 

 pseudo-zwellichamen in cavum nasis regelen grootte vh lumen 

 onder invloed van autonoom zenuwstelsel 

 PZS: opzwelling → neusdoorgang neemt af 

 OZS: neusdoorgang neemt toe 

 liggen langs randen vd onderste en middelste 

conchae en op septum 

 lumen vd neus is tijdens slaap nauwer dan overdag 

 neuscyclus 

 zwellingstoestand in ene neusholte alterneert met 

die vd andere met periode van 1 – 5 uur 

 totale doorgankelijkheid blijft ongeveer constant 

 neuscyclus is te vinden bij ong 3/4e vd mensen 

 gedurende slaap: bovenste neusgang meestal ruimste 

 drie neusschelpen hebben gestroomlijnde vorm 

 voorzijde (kop) dikker dan achterkant (staart) 

 inspiratielucht vnl langs middelste concha door middenste neusgang 

 uitademingslucht vnl via onderste neusgang 

 natuurlijke vernauwingen zorgen voor turbulentie: thv 

 voorste neusklep (zone tss vestibulum nasi en cavum nasi) 

 conchae 

o reukorgaan 

 belang 

 keuze van drank en voedsel 

 bescherming tegen schadelijke invloeden en gevaar vb. brandlucht 

 relatie met omgeving  

 geuren beïnvloeden stemmingen 

 aantal geurende stoffen is groot 

 of stof w geroken: hangt af van aantal voorwaarden 

 oplosbaar in water want epitheel bedekt met slijm 

 oplosbaar in vetten voor goed contact met celmembraan 

 reukvermogen verschilt met 

 leeftijd 

 heel jonge leeftijd: kennen nog niet zo veel geuren 
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 vermindering reukvermogen met ouder worden 

 geslacht: vrouwen beter reukvermogen 

o klankkast / resonantieruimte 

 neus doet dienst als klankkast als nasofarynx niet is afgesloten → (deels) nog door 

neus uitgeademd 

 nasale klanken: m, n en ng 

o reflexorgaan: meeste reflexen zijn betrokken bij regulatie van respiratiediepte, 

respiratieduur en neusweerstand 

o esthetische en emotieve functie 

 afwijkende neusvorm is vaak psychische en sociale belasting 

 vormafwijkingen 

 aangeboren 

 gevolg van trauma, infectie of tumor 

 functie vd neusbijholten: niets bewezen → vss hypothesen (resonantieruimten voor spraak, 

schedel lichter maken, reuk ondersteunen) 

 

Onderzoek vd neus 

 

Rhinoscopia  

 rhinoscopia anterior 

o onderzoek begint met inspectie en palpatie vd uitwendige neus 

 vorm en stand vd neus 

 zwellingen en kleurveranderingen van neus en omgeving 

o neuspunt omhoog duwen → indruk over 

 stand vh neustussenschot 

 kop vd onderste neusschelp 

o voor goede inspectie vh inwendige vd neus: speculum gebruiken dat neusvleugels spreidt 

en neusharen opzijduwt 

 druk van speculum op septum doet pijn dus inbrengen onder hoek van 45° → draaien 

zodat bladen vh speculum horizontaal zijn 

 tijdens rhinoscopia anterior: hoofd vd pt buigen 

 naar voorover → onderste deel vd neusholte bekijken 

 naar achterover → bovenste deel vd neusholte bekijken 

 tijdens inspectie letten op 

 neussecreet 

 asymmetrieën (vnl onregelmatigheden vh neustussenschot) 

 slijmvlies 

 conchae 

 oedeem 

 doorgankelijkheid vd neusgangen 

 rhinoscopia posterior: voor onderzoek achterzijde vd neus en nasofarynx  

o verloop onderzoek 

 kleine spiegel w verwarmd tot lichaamstemperatuur (beslaan ervan voorkomen) 

 met spatel w tong naar beneden gedrukt, pt ‘aaaa’ laten zeggen → spiegel naar boven 

gedraaid brengen tot achter in keel 

o aanraken van farynxslijmvlies veroorzaakt vaak wurgreflex 

o wat zie je? 

 pt door neus laten ademen: palatum molle zakt → inkijk in neuskeelholte w ruimer 

 met spiegel overziet men altijd maar deel vd nasofarynx → door spiegel heen en weer 

te bewegen: oordeel vormen over geheel 

o inspectie van 

 choanaalopeningen 

 uitgangen vd buis van Eustachius (tuba auditiva) die omringd zijn door wal (torus 

tubarius) met daaromheen fossa van Rosenmüller 

 dak vd nasofarynx met evt neuskeelamandel 
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o door choanae heen kan men staarten vd onderste en soms van alle neusschelpen zien 

o w tegenwoordig minder uitgevoerd omdat onderzoek vd nasofarynx vast onderdeel is 

geworden van neusendoscopie 

 

Neusendoscopie 

 neusendoscoop: dun kijkinstrument 

o star of flexibel 

 starre endoscopen met rechtuit-optiek (0° of 180° kijkrichting) en met kijkhoeken van 

30°, 70°, 90° of 120° 

 flexibele scopen 

o via glasvezelkabel verbonden met sterke lichtbron 

 neusendoscoop w van voor naar achteren in neus opgeschoven 

o eerst in onderste neusgang 

o daarna in middelste neusgang 

 dunste endoscoop heeft diameter 4 mm → onderzoek bezorgt pt weinig last 

 soms nodig om slijmvlies te besprenkelen met lokaal anestheticum waaraan decongestivum 

is toegevoegd 

 voordelen 

o meer details zichtbaar dan met ongewapende oog 

o bereiken belangrijke onderdelen vd neus die anders niet toegankelijk zijn vb. 

ostiomeataal complex kan men vlot onderzoeken 

 door neusendoscoop verder op te schuiven: aanluistend nasopharyngoscopie mogelijk 

 flexibele endoscoop kan w doorgeschoven tot aan glottis → tegelijk farynx en larynx bekijken 

 

Rinomanometrie en rinometrie  

 koude metalen spiegel onder neus vd pt houden terwijl men pt met gesloten mond laat 

ademen: proef van Zwaardemaker 

o grootte vd condensvlekken geeft indruk vd doorgankelijkheid van beide neusgaten 

 modernere methoden: rinomanometrie 

o meten tegelijkertijd  

 volume ademlucht die per tijdseenheid door hele neus of één neusgang passeert 

 drukverval tss nares en choanen 

o quotiënt tss beide waarden levert maat op voor doorgankelijkheid vd neus (of reciproke 

ervan: neusweerstand) 

 akoestische rinometrie bepaalt over hele lengte vd neus iedere doorsnede dmv 

teruggekaatste en doorgelaten ultrasonore geluidsgolven 

o op ong 2 cm: hele nauwe zone = zone vd neusklep 

 methoden kunnen ook toegepast w na toediening decongestiva of allergenen 

 

Andere onderzoeken vd neus 

 palpatie → druk- of kloppijn vaststellen  

o nabij uittredeplaatsen vd nn. infra- en supra-orbitales  

o op gebitselementen vd bovenkaak 

 inspectie vd neusbijholten 

o concentreert zich vnl op uitvoergangen in meatus medius en meatus superior 

 pus-afvloed in middelste neusgang: bij ontstekingen van bijholten (vaak niet aanwezig 

omdat ostia door ontstekingsoedeem dichtzitten) 

o bij zeer heftige ontstekingen vd sinus frontalis en etmoïd (bij jonge kinderen): roodheid 

en zwelling vd bovenliggende huid of oogleden kan  

 radiologie 

o blanco overzichtsfoto’s: weinig waarde 

o CT-scan is zeer waardevol → gedetailleerde informatie over 

 inhoud vd bijholten (aëratie, secreties, slijmvlieszwelling, tumor) 

 ostiomeataal complex 

 preoperatief over anatomische bijzonderheden 
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Onderzoek vd reuk 

 prikkelen van 

o reukchemoreceptoren → voortgeleid door n. olfactorius 

o n. trigeminus: gevoelig voor stoffen als ammoniak en chloroform 

 prikkeling vd n. V kan tijdelijke ademstilstand geven 

 onderzoek gebeurt in praktijk door neusgat voor neusgat aan vss reukstoffen bloot te stellen 

o reactie op olfactogram samenstellen vb. met kamfer, muscus, rozen, pepermunt, ether, 

zure geuren en putride geuren 

o concentratie vd reukstoffen beter ijken: gestandaardiseerde reuktests  

 score vergelijken met norm voor leeftijd en geslacht → onderverdeling in normosmie, 

hyposmie en anosmie 

 vb. Sniffin Sticks: stiften waarbij geur onder dopje zit → pt moet uit aantal keuzes 

kiezen welke geur bij stift hoort 

 vb. UPSIT: pt moet met krabben → geur komt vrij → juiste geur kiezen uit lijst 

 simulatie w hiermee ook gedetecteerd: iemand met anosmie heeft normaal ¼ juist 

(statistisch gezien) maar bij simulatie duiden pt’en vaak niks juist aan 

 experimenteel bestaat mogelijkheid van elektro-olfactometrie 

 

Onderzoek vd smaak 

 onderzocht door met wattenstokje gedrenkt in zoute, zoete, zure of bittere vloeistof 

tongslijmvlies af te tasten 

o pt heeft ong 10 sec nodig om waar te nemen 

o tss 2 tests moet mond met warm water gespoeld w 

o vermoedelijk zieke zijde w eerst getest 

 soms w gebruik gemaakt van (onfysiologisch) elektrisch prikkelen van tonggedeelten → lijdt 

ook tot smaakperceptie (elektrogustometrie) 

 

Ontstekingen 

 

Ontstekingen vd uitwendige neus en vestibulum 

 furunkel: in of rond vestibulum nasi 

o symptomen 

 lokale roodheid 

 zwelling 

 pijn 

 vaak koorts 

o verwekker: S. aureus 

o deterioratie in tromboflebitis vd sinus cavernosus mogelijk 

 oorzaak: venen vh vestibulum en bovenlip draineren zonder kleppen via v. facialis en 

v. ophtalmica in sinus cavernosus 

 aanzienlijke mortaliteit (furunculum nasi, periculum mortis) 

o therapie 

 lokaal aangebrachte verwekende zalf: diachylonzalf of ichtyolzalf 

 systemisch antibiotica 

 NIET incideren want verhoogt kans op sepsis 

 erysipelas (niet kennen) 

 chronische vestibulitis 

o is huidontsteking tgv 

 meestal slechte neushygiëne 

 soms chronische rinitis 

o therapie 

 verbetering vd hygiëne 

 korthouden vd nagels 

 evt zalfapplicatie 

 relapsing polychondritis (niet kennen) 
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 rhinophyma 

o is geen ontsteking maar hypertrofie vd talgklieren vd neuspunt 

o neuspunt zwelt onregelmatig roodpaars op: soms tot wanstaltige proporties (vnl 

esthetische consequenties) 

o therapie: ‘schillen’ vd neus → oppervlakkige lagen voorzichtig reseceren 

 vroeger chirurgisch 

 tegenwoordig vaak met laser 

 andere huidaandoeningen (niet kennen) 

 

Ontstekingen van inwendige neus 

 rinitiden w op vss manieren ingedeeld → praktische klinische indeling 

o rinitis obv infecties of rhinitis purulenta 

o pollinosis of seizoensgebonden rhinitis allergica (hooikoorts) 

o perennial (hele jaar doordurende) rhinitis allergica 

o perennial niet-allergische rinitis 

o vasomotore rinitis 

 rhinitis acuta 

o acute virale of bacteriële infectie vh neusslijmvlies waardoor beschadiging vh 

trilhaarepitheel optreedt  

o symptomen 

 niezen 

 jeukerige neus 

 secreties 

 anterior of posterior 

 transparant of verkleurd 

 nasale obstructie 

 uni- of bilateraal 

 continu of intermittent 

o coryza = gewone neusverkoudheid 

 w meestal veroorzaakt door rhinovirus, coronavirus en enkele andere virussen 

 incubatietijd 1 – 3 dagen 

 virale fase van 3 dagen 

 dan meestal bacterieële superinfectie 

 aanvankelijk waterige tot sereuze afscheiding gaat dan over in meestal vrij taaie 

mucopurulente secretie 

 vnl door Streptococci, Pneumococci, H. influenzae of Staphylococci 

 symptomen duren hoogstens 1 week tot 10 dagen 

o zelden ontstaan complicaties 

 sinusitis 

 otitis media 

 laryngo-tracheobronchitis 

 tonsillitis 

o behandeling 

 meestal onnodig → evt voorschrijven van 

 bedrust 

 doorspoelen met fysiologisch zout 

 of neusdruppels gedurende 1 week → neusdecongestie  

 w opgewekt door adrenaline-derivaten vb. otrivine, nesivine, rhinospray, … 

 neusdruppels werken verlichtend en open ostia → bijholten kunnen 

gemakkelijker ledigen 

 gevaar: bij langdurig gebruik kan ‘rebound’-effect optreden door interstitieel 

oedeem in slijmvlies 

 dus slijmvlieszwelling treet op → leidt weer tot intensiever gebruik vd 

druppels (rhinitis medicamentosa) 

 viscieuze cirkel die moeilijk te doorbreken is 
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 DUS nooit > 7 dagen aan één stuk gebruiken 

 AB zijn bij rinitis overbodig! → enkel geven bij complicaties 

 allergische rinitis 

o w gekenmerkt door 

 paroxysmaal niezen 

 waterige rhinorrhoea 

 veelal neusverstopping 

 evt conjunctivitis 

 geen tekenen van infectie 

o allergische reactie w uitgelokt door contact met één of meerdere allergenen waaraan pt 

gevoelig is 

o ingeademde allergeen reageert in neus met daar aanwezige specifiek IgE antistoffen 

waardoor mestcellen degranuleren → histamine en andere mediatoren komen vrij 

 allergenen 

 pollen (stuifmeel) veroorzaken meeste allergische rinitis in West-Europa  

 vnl gezien tss half maart en begin juli 

 stuifmeel van hazelaar, berk, els en bepaalde grassen is meest berucht 

 huisstofmijt: ganse jaar door 

 allergenen zitten in uitwerpselen vd huisstofmijt 

 vnl laattijdige symptomen (want continu aanwezig) 

 huisdieren 

 vb. kat/hond, ook op plaatsen waar dieren niet komen (kinderopvang, scholen, 

spreekkamer, …) 

 vb. knaagdieren, paarden, vee 

 schimmels en gisten: overal aanwezig 

 kakkerlakken: frequenter dan huisstofmijtallergie in bepaalde streken (VS en Zuid-

Oost Azië) 

 ficus (kamerplant) 

 precursor T-cellen w omgezet naar Th2-cellen  

 activatie B-cel → IgE-moleculen w geproduceerd en gaan op membraan vd 

mastcellen zitten (sensibilisatie) 

 bij nieuw contact met allergeen, gaan mastcellen crosslinken  

 = signaal om pro-inflammatoire granulen vrij te zetten  
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 vroege allergische reactie (binnen minuten na blootstelling aan allergeen) 

 activatie eosinofielen (obv inflammatoire mediatoren + obv IL-5 van Th2) → late 

allergische reactie door vrijzetten andere mediatoren (uren na allergeencontact) 

 vnl neusobstructie, minder andere allergische symptomen 

o prevalentie neemt toe: 20 – 25% 

 ‘hygiënehypothese’ w als oorzaak gegeven 

 is niet bewezen 

 iedereen w met overmaat Th2-cellen geboren  

 door contact met infectieuze agentia, virussen, bacteria, …: maturatie systeem 

→ Th2 meer op achtergrond tov Th1 

 bij meer hygiëne: immuunsysteem matureert minder goed naar Th1-systeem 

dus overwicht aan Th2-cellen blijft bestaan 

 minder risico op allergie 

 mensen die meer siblings hebben  

 mensen uit lagere socio-economische klassen 

 mensen die op boerderijen enzo wonen  

 theorie kan niet helemaal kloppen want auto-immuunaandoeningen stijgen ook 

 NU denkt men meer dat het tekort aan regulatoire T-cellen is bij maturatie 

immuunsysteem waardoor beiden meer optreden 

 vnl bij 10 – 25-jarigen maar kan ook bij ouderen nog beginnen 

 mannen > vrouwen 

 vaak samen met astma 

 vd astmatici: 1/3 ook allergische rinitis 

 pt’en met rinitis allergica: vaker astma dan totale populatie 

o onderscheid tss vss vormen 

 obv tijdsverloop 

 intermittente (‘seizoensgebonden’) vorm: polinosis 

 door stuifmeel veroorzaakt 

 criteria 

 < 4 dagen per week 

 of < 4 weken aaneen 

 persisterende (continue), niet-seizoensafhankelijke vorm 

 criteria 

 ≥ 4 dagen per week 

 én ≥ 4 weken aaneen 

 persisterende allergische rinitis w gekenmerkt door niezen, waterige afscheiding 

en neusverstopping van hevigere en langdurigere aard 

 klachten over 

 jeukende ogen 

 kriebel in keel 

 mondademhaling 

 snurken  

 slaapapneu 

 vermoeidheid 

 rhinolalia clausa 

 verhoogde kans op sinusitis, reukverlies en neuspoliepen 

 allergenen zijn hele jaar door in lucht aanwezig: vnl huisstofmijt, schimmels, 

dierlijke haren en veren 

 obv ernst 

 lichte vorm met weinig algemene klachten 

 normale slaap 

 normale dagelijkse activiteiten 

 normaal werk en school 

 geen hinderlijke klachten 

 matige tot ernstige vorm met duidelijke algemene klachten → één of meer van 
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 abnormale slaap 

 verstoring dagelijkse activiteiten, sport, ontspanning 

 oorzaak van problemen op werk en school 

 problematische symptomen 

o chronische allergische rinitis bij kinderen: enkele speciale kenmerken 

 vaak donkere verkleuring onder ogen 

 tics in gezicht (door jeuk in neus) 

 mondademhaling 

 facies adenoidea: openhangende mond, lang gezicht, slappe lippen 

 soms gingivitis 

o diagnose 

 anamnese uiterst belangrijk (nasale symptomen, tijdverloop, …) 

 klinisch onderzoek 

 aantonen specifieke IgE-antistoffen die belangrijke rol spelen in allergische reactie 

 2 vss tests mogelijk die vss parameters meten die elkaar kunnen aanvullen 

 huidtests (bio-assay): meten 

 IgE dat aan mestcellen en basofiele granulocyten is gebonden 

 reactiviteit vd basofiele granulocyten 

 RAST (radio-allergosorbent test, immuno-assay): meet enkel vrij circulerend 

serum-IgE 

 huidtests 

 meest gebruikt: percutane (prik)test waarbij door druppel allergeen heen prik w 

gegeven 

 variant: naaldjes gebruiken waarop al vaste hoeveelheid allergeen zit 

 controles 

 positieve controle: histamine 

 negatieve controle: bufferoplossing (fysiologische) 

 voordelen van huidtests boven RAST 

 grotere sensitiviteit 

 snellere resultaat: na 20 minuten 

 mogelijkheid van testen grote serie allergenen in één keer 

 lagere kostprijs 

 effect van hyposensibilisatie kan ahv teruglopende huidreacties w beoordeeld 

(minder goed door RAST) 

 nadelen van huidtests 

 huid van sommige pt’en hier niet voor geschikt: sterke dermografie, eczeem, 

pigmentatie 

 sommige medicamenten beïnvloeden testuitslag 

 meeste antihistaminica moeten liefst 5 dagen voordien gestaakt w 

 groot aantal intracutane of percutane injecties voor jonge kinderen: belastend 

 kans op algemene reacties 

 pt moet 20 – 30 minuten onder controle vd arts blijven 

 kans zeer gering bij lege artis uitgevoerde huidtests 

 aanvullend kunnen provocatietests (in vivo) uitgevoerd w 

 nasale provocatie met allergeen: nut 

 allergische component bij rinitis aantonen 

 duidelijkheid verschaffen bij onzekerheid na huidtests en serologisch onderzoek 

 rhinomanometrie tijdens nasale provocatie maakt exacte metingen mogelijk 

 provocatietests meten reactiviteit vd luchtwegen zelf 

o behandeling van IgE-gemedieerde allergie kan schematisch w ingedeeld in 

 informatie aan pt 

 chroniciteit vd aandoening 

 geassocieerde aandoeningen 

 medicatie lost probleem niet op 

 vermijden van contact met allergeen (sanering van omgeving) 
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 vnl bij huisstofmijtallergie: sanering vd slaapkamer effectief 

 bij bewezen allergie voor huisdier: verwijdering van huisdier nodig 

 vaak enkele maanden tijd voordat maatregelen effect hebben 

 medicamenteuze behandeling 

 antihistaminica  

 geschikt voor relatief snelle bestrijding van symptomen  

 goed tegen niesbuien, hypersecretie, jeuk 

 werkt iets minder op neusobstructie 

 meestal PO maar kan ook lokaal (minder efficiënt en minder effect op 

oogsymptomen) 

 nieuwe preparaten veroorzaken nauwelijks of geen slaperigheid meer 

 corticosteroïden ovv neussprays 

 kunnen langdurig gebruikt w zonder veel bijwerkingen  

 omdat ze ter plaatse blijven en quasi niet geresorbeerd w 

 moet maar 1x/d w gebruikt 

 w pas na enkele dagen effectief 

 vnl geschikt voor bestrijding late reacties na contact met allergeen: als 

neusobstructie op voorgrond staat 

 zeldzame bijwerking: atrofie vh neusslijmvlies → verhoogde kans op 

neusbloedingen 

 GEEN systemisch toegediende corticosteroïden (zelden noodzakelijk) 

 cromoglycaat: voorkomt degranulatie van mestcellen en vrijkomen van histamine 

 werkt preventief: moet meerdere malen per dag w gebruikt (itt intranasale 

corticoïden) 

 minder toegepast hoewel er geen bijwerkingen bekend zijn 

 antileukotriënen 

 werkt ook op neusloop, neusobstructie en oogsymptomen maar minder efficiënt 

 w niet veel gebruikt  

 wel voorgeschreven bij pt’en die ook allergische astma hebben 

 hyposensibilisatie 

 kan overwogen w bij matig-ernstige of persisterende allergische rhinitis als  

 goed uitgevoerde sanering en adequate medicamenteuze behandeling 

onvoldoende effect hebben of ongewenste nevenwerkingen geven 

 pt niet langdurig medicamenteuze behandeling wenst te nemen 

 iemand contact met allergeen onmogelijk kan vermijden vb. bloemkwekers en 

imkers 

 EN oorzakelijk allergeen gekend 

 vnl voor graspollen en wespengif: goed resultaat 

 subcutane toediening (SCIT) 

 vss fases 

 instelkuur: wekelijks injectie met stijgende concentratie vh allergeen 

 onderhoudskuur: maandelijks injectie met hoogste concentratie 

 pt moet na iedere injectie minstens 30 minuten maar liefst 1u onder controle vd 

arts blijven owv risico op anafylactische reacties 

 effecten 

 vermindering symptomen/medicatiegebruik met 50% 

 voorkomen nieuwe sensitisaties 

 voorkomen van ontstaan astma op latere leeftijd 

 sublinguale hyposensibilisatie (SLIT) 

 resultaten vergelijkbaar 

 minder bijwerkingen: geen fatale reacties, kan thuis ingenomen w 

 duur (want concentratie recombinante allergenen in tabletten moet veel hoger 

zijn dan in injecties) 

 belangrijkste parameters voor beoordeling van effect: klachten vd pt 

 als na jaar effect niet duidelijk is: verlenging vd kuur geen zin 
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 bij enig effect of bij twijfel: men kan nog 2 jaar doorgaan 

 werkingsmechanisme van desensibilisatie: (nog) niet heel duidelijk 

 niet-allergische, niet-infectieuze rinitis 

o rinitisklachten kunnen opgewekt w door niet-specifieke hyperreactiviteit vh slijmvlies 

 vb. op koude lucht, tabaksrook, waspoeder en vele andere prikkels 

o onderscheid gemaakt tss  

 vorm waarbij men eosinofielen in neussecreet kan aantonen: eosinofiele niet-

allergische rinitis 

 vorm waarbij men geen eosinofielen kan vinden 

o hyperreactieve rinitis = rinitis vasomotoria = idiopathische rinitis 

 is aspecifieke hyperreactiviteit vh neusslijmvlies oiv 

 temperatuur 

 sigarettenrook 

 alcohol 

 sterk gekruide spijzen 

 geuren 

 neerliggen in bed 

 … 

 klachten 

 ‘blockers’ → belangrijkste klacht: neusverstopping 

 vnl tijdens liggen en slapen 

 in rokerige omgeving 

 ‘sneezers’ → niezen op voorgrond 

 ‘runners’ → waterige neusloop op voorgrond 

 geen antigeen-antilichaamreactie aantoonbaar → huidtesten en RAST-testen: negatief 

 oorzaak hyperreactiviteit vd mucosa nog niet goed gekend 

 veronderstelling: oa slechte coördinatie vh orthosympathische zenuwstelsel → 

vasodilatatie bij aspecifieke prikkels 

 overgevoeligheid sensorische ZS?: overmaat substance P in vrije zenuwuiteinden in 

neusmucosa → overprikkeling 

 klinisch: neusslijmvlies bleek-wit tot bruin-geel 

 pt’en gemiddeld ouder dan bij allergische vorm 

 behandeling naargelang klachten 

 antihistaminica (vraag dan: toch niet allergisch maar allergeen niet gevonden?) 

 neussprays die lokaal corticosteroïd of anticholinergicum bevatten 

 spoelen met fysiologische zoutoplossing 

 atronase = anticholinergicum dat vnl waterige neusloop tegengaat 

 capsaicine lokaal? 

 is bestanddeeld dat rode pepers heet maakt 

 pt’en w hierdoor heel lange tijd klachtenvrij! 

 dus effectieve therapie 

 maar niet op markt als neusspray want doet pijn → enkel gedaan op 

raadpleging na lokale verdoving vd neusmucosa 

 belangrijk: eerst andere factoren van vasomotore reactie vh neusslijmvlies uitsluiten 

 stressreacties 

 neusdruppelmisbruik (otrivinisme) 

 orale contraceptiva 

 antihypertensiva 

o hormonale rinitis: neusslijmvlies staat ook onder hormonale invloed 

 vb. vrouwen in laatste trimester vd zws kunnen last hebben van persisterende 

congestie vh neusslijmvlies → hinderlijke neusverstopping 

o beroepsgebonden rinitis 

 IgE rinitis vb. bakker allergisch voor meel 

 rinitis op laagmoleculairgewichtsmoleculen = vnl irritatie (vb. chloor bij badmeesters) 

o medicatie-geïnduceerde rinitis vb. orale contraceptiva, langdurig congestiva, … 
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o APA-syndroom 

 APA staat voor 

 intolerantie voor Aspirine 

 Polyposis nasi 

 intrinsiek Astma 

 gekenmerkt door 

 anosmie 

 niezen 

 waterige rhinorrhoea 

 jeuk 

 neusverstoppingsklachten 

 sinusafwijkingen 

 polyposis nasi 

 in 50%: astma 

 altijd aspirine-overgevoeligheid 

 bij polyposis nasi en astma: bedacht zijn op APA-syndroom 

 behandeling: desensitiseren met aspirine 

 hypertrofische rinitis 

o ontstaat meestal obv chronische aandoeningen id neus → hypertrofie vh slijmvlies en 

conchae 

o pt’en klagen over neusverstopping 

o therapeutische mogelijkheden 

 chirurgische reductie vh slijmvlies: conchotomie  

 = deel vd onderste neusschelpen verwijderen 

 geen grote ingreep maar risico op bloeding want conchae zijn zeer sterk doorbloed 

 chemische of thermische cauterisatie 

 atrofische rinitis 

o gekenmerkt door atrofie vh neusslijmvlies 

 wijde neusgangen 

 klachten over neusverstopping: omdat men normale contact vd luchtstroom met 

neusmucosa niet meer ervaart 

 veel, gewoonlijk foetide korstvorming 

 bij ernstige vormen: infectie met Klebsiella ozaenae (ozaena of stinkneus) mogelijk 

o soms ook slijmvlies vd nasofarynx, farynx en larynx in proces betrokken 

o oorzaken 

 bacteriële infectie met Klebsiella ozaenae 

 secundair vb. na heelkunde waarbij te veel slijmvlies is weggenomen 

o voorkomen: vnl pt’en afkomstig uit Middellandse-Zeegebied 

o therapie 

 verwijderen vd korsten 

 regelmatig spoelen met fysiologisch zout of natriumbicarbonaat 1,4% 

 evt langdurig voorschrijven van AB 

 igv onvoldoende resultaat: soms operatieve neusgangvernauwing 

 necrotiserende aandoeningen vd bovenste luchtwegen (niet kennen) 

 

Rinosinusitis (ontstekingen van neus en neusbijholten) 
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 slijmvlieszwellingen in neus drukken snel afvoeropeningen dicht thv ostiomeatale complex 

o slijmvlieszwellingen w veroorzaakt door 

 virusaandoening vh trilhaarepitheel gevolgd door bacteriële surinfectie 

 allergie 

 aspecifieke hyperreactiviteit 

 irritatie na zwemmen 

o eenzijdige sinusitis kan veroorzaakt w door 

 septumdeviaties 

 dentogene afwijkingen (periapicaal abces, tandextractie) met secundair slijmvlieszwelling 

 trauma 

 tumoren 

 corpora aliena 

o slijmvlieszwelling in 

 middelste neusgang: belemmert afvoer van 

 cellen vh voorste etmoïd 

 sinus maxillaris 

 sinus frontalis 

 bovenste neusgang: belemmert afvoer van 

 achterste etmoïd 

 sinus sphenoidalis 

o soms zijn alle bijholten tegelijkertijd aangedaan: pansinusitis 

 acute rinosinusitis 

o men mag spreken van acute (bacteriële) rinosinusitis als  

 acute rinitis > 10 dagen duurt 

 klachten van acute rinitis na 5 dagen terug verergeren 

o algemeen: symptomen 

 secreties 

 nasale obstructie 

 hoofdpijn 

 dysfunctie vd geur 

o ziektebeeld kan leiden tot meer uitgesproken klachten thv één of meerdere sinussen 

o sinusitis maxillaris acuta 

 oorzaken 

 rinitis → ostia dichtgezwollen + bacteriële surinfectie 

 dentogene sinusitis maxillaris: periapicaal abces 

 komt doordat wortels van oa premolaren heel dicht bij sinus maxillaris liggen 

 typisch unilateraal probleem (itt na rinitis eerder bilateraal) 

 symptomen 

 algemene malaise 

 subfebriele temperatuur 

 pijn rond ogen, in bovenkaak, tanden en wangen 

 vaak ’s ochtends het hevigst 

 neemt toe bij vooroverbuigen en schokkende bewegingen vb. traplopen 

 neusobstructieklachten 
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 purulente loopneus 

 onderzoek 

 purulente afscheiding 

 hyperemie 

 soms pus gevonden op concha inferior en onder concha media 

 vaak klop- of drukpijn bij uittreedplaats vd n. infraorbitalis 

 therapie 

 toedienen decongestiva gedurende 1 – 2 weken 

 stomen (analgetisch effect, verdunnen van pus) 

 analgetica 

 antibiotica 

 igv empyeem (pas optredend na ong 1 week): kaakpunctie en spoeling doen 

 met trocart w laterale neuswand doorprikt via onderste neusgang → aanwezige 

pus w afgezogen of gespoeld via ostium 

 evt met tussenpozen van enkele dagen: herhalen tot spoelingen schoon zijn 

 kweek uit pus → evt andere AB toedienen 

o ethmoiditis acuta 

 veroorzaakt klachten gelijk die van sinusitis maxillaris 

 bij kinderen daarenboven periorbitale zwelling: vnl in mediane ooghoek 

 therapie 

 analoog aan die voor sinusitis maxillaris 

 endonasale drainage (ethmoidectomie) kan aangewezen zijn 

 klinische opname bij kinderen is nodig want snelle complicaties mogelijk 

 cellulitis vd orbita 

 subperiostaal abces 

 intracraniële complicaties vb. meningitis, sinus cavernosus trombose 

o sinusitis frontalis 

 soortgelijke klachten als sinusitis maxillaris maar  

 pijn vnl gelokaliseerd tss en boven ogen 

 drukpijn op uittreedplaats vd n. supraorbitalis 

 zelden licht oedeem vh bovenste ooglid 

 zeldzame maar ernstige complicaties 

 osteomyelitis 

 meningitis 

 therapie 

 medicamenteus: zelfde als sinusitis maxillaris 

 meestal is toedienen AB noodzakelijk 

 igv aanslepende hevige pijnklachten of abcesvorming: drainage noodzakelijk om 

aanwezige pus te laten aflopen 

 via endonasale weg 

 zelden via incisie in wenkbrauw 

o sinusitis sphenoidalis 

 ziektebeeld dat moeilijk te diagnosticeren is zonder CT-scan 

 treedt vrij zelden op als apart ziektebeeld maar w regelmatig gemist 

 pt’en klagen over hoofdpijn in vertex en soms in achterhoofd gelegen 

 bijzondere complicatie: visusvermindering door druk op chiasma opticum 

o sinusitis ex vacuo: apart ziektebeeld dat w gekenmerkt door pijn 

 doet zich voor als sinusitis frontalis, soms sinusitis maxillaris of ethmoiditis 

 begint meestal in aansluiting op rinitis: wsl w door slijmvlieszwelling ostia afgesloten → 

optreden van onderdruk in achterliggende sinus 

 pijn w vnl opgewekt nabij ostia 

 sterke drukverschillen (barotraumata) treden op tijdens snelle afdaling van 

vliegtuig, tijdens skiën of autorijden in bergen of tijdens scubaduiken 

 kan asymptomatisch zijn 

 bij onderzoek 
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 drukpijnlijkheid op specifieke punten 

 verder geen afwijkingen 

 behandeling: verbeteren vd beluchting vd bijholte(n) door 

 decongestieve therapie 

 indien nodig FESS (zie verder) 

 igv langdurig bestaan: maxillaire sinus gaat progressief verkleinen → ‘silent sinus 

syndrome’: ene oog staat wat lager dan andere 

o algemeen: behandeling acute rhino-sinusitis 

 neusdecongestie 

 vasoconstrictorisch 

 intranasale corticoïden (bij chronisch gebruik) 

 analgetica 

 antibiotica 

 niet systematisch 

 igv ernstige/persisterende symptomen → AB moet infernale trio dekken 

 trio: S. pneumoniae, M. catarrhalis, H. influenzae 

 amoxicilline is typisch eerste keuze 

 drainage?: igv uitgesproken klachten met sinus die volledig met etter is gevuld 

 endoscopisch: via middenste neusgang 

 sinusspoeling 

o complicaties van acute sinusitis: vnl van sinusitis ethmoidalis en frontalis 

 intracranieel (vnl frontalis): meningitis, extraduraal abces, … 

 osteomyelitis 

 naar oog  

 vnl sinusitis ethmoidalis want zeer dicht bij orbita en er slechts van gescheiden door  

heel dunne botstructuur (lamina papyracea) 

 orbita is omgeven door periost en zit vooraan vast op orbitale septum 

 orbitale septum = ligament van periost naar tarsale plaat vh ooglid → 

rondomrond afgrenzing vh oog 

 hierdoor: belangrijk onderscheid tss 

 preseptale cellulitis (relatief onschuldig): 

doorbraak sinusitis naar voor orbitale septum 

 meest voorkomend 

 vnl kinderen < 10 jaar 

 symptomen: vnl zwelling vd oogleden 

 visus en oogbewegingen goed opvolgen 

 intra-orbitale oogcomplicaties: intra-orbitale 

cellulitis en intra-orbitaal abces 

 gevaar op aantasting oogspieren en n. opticus 

 dan meestal operatie nodig 

 alarmsignalen bij pt met acute rhinosinusitis 

 periorbitaal oedeem / zwelling oogleden 

 verplaatsen oogbol of oftalmoplegie 

 frontale zwelling 

 osteomyelitis vh os frontale → necrose vd voorwand vd sinus → etter kan 

doorbreken naar ruimte onder huid → voorhoofdsabces 

 alarm want dan vaak niet enkel voorwand doorgebroken maar ook intracraniële 

complicaties 

 dubbelzien 

 verminderde gezichtsscherpte 

 tekenen van meningitis of focale neurologische tekenen 

 chronische rinosinusitis 

o sprake van chronische rinosinusitis als rinosinusitis  

 na 12 weken niet genezen is 

 binnen 12 weken recidiveert 
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o bevorderende factoren 

 anatomische anomalieën die werking vd ostia belemmeren 

 chronische inflammatie vh neusslijmvlies vb. allergische of niet-allergische rinitis 

o klachten 

 neusverstopping 

 reukverlies 

 neusloop  

 postnasal drip: door continue geringe stroom geïnfecteerd materiaal vanuit neus en 

neusbijholten naar farynx: klachten van faryngitis 

 hoofdpijn 

 kan gelokaliseerd zijn vb. frontaal 

 meer diffuus 

 of vaag (zwaar hoofd, drukgevoel) 

o neuspoliepen (polyposis nasi) vindt men in wisselende mate 

o diagnose 

 klinisch 

 evt CT-scan vs sinussen → geeft meeste informatie over  

 uitgebreidheid vd inflammatie  

 toestand vh ostiomeataal complex 

 (gewone RX niet gebruiken want leveren heel weinig informatie) 

o behandeling 

 behandeling voorbeschikkende factoren 

 medicamenteus 

 intranasale en algemene corticosteroïden 

 vaak AB: minstens 3 weken 

 macroliden w gebruikt: werken niet enkel antibiotisch maar hebben ook anti-

inflammatoire eigenschappen 

 vnl langdurige therapieën werken: 3 w – 3 m 

 (spoelen met fysiologische, stomen, …) 

 endoscopische neusbijholtechirurgie: FESS (functional endoscopic sinus surgery) 

 aangewezen als medicamenteuze therapie niet tot blijvende genezing lijdt 

 gebeurt onder algemene anesthesie langs endoscopische weg  

 blijvend gezwollen en obstruerend slijmvlies in neusgangen en sinussen (vnl 

ethmoid) w weggenomen 

 doorgankelijkheid vd ostia w hersteld 

 verbetering vd benige anatomie vh ostiomeataal complex 

 complicaties 

 oogkas is vlakbij (en enkel lamina papyracea ertussen) → orbitaal hematoom, 

druk op n. opticus en blindheid 

 hersenen dichtbij → intracranieel terecht komen en dura beschadigen → duralek 

 CSV drupt via neus weg 

 risico op meningitis 

 behandeling: herstel 

 polyposis nasi (neuspoliepen): gladde, grijze of roze uittakkingen van (chronisch ontstoken, 

sterk oedemateus) slijmvlies 

o voorkomen 

 2% vd bevolking 

 gewoonlijk bilateraal 

o histologie 

 sterk oedeem vd submucosa 

 type afhankelijk van soort inflammatoire cellen in poliepen 

 eosinofiele poliepen 

 neutrofiele poliepen 

o etiologie: vnl chronische ontsteking (rinosinusitis) speelt rol 

o symptomen 



Ine Bollen    NKO | 2015 - 2016  

68 | P a g i n a  
 

 neusverstopping 

 reukverlies 

 hoofdpijn 

 drukgevoel 

 rhinorrhoea 

 rinosinusitis 

o soms kunnen lang bestaande poliepen omgevende structuren aanvreten vb. mediale 

orbitawand, ossa nasalia en zelfs schedelbasis 

o voorkomen bij 

 astma (7%) 

 poliepen bij kinderen: zeldzaam behalve bij  

 mucoviscidose (cystic fibrose, taaislijmziekte) 

 primaire ciliaire dyskinesie 

 APA syndroom 

o lokalisatie 

 sinus ethmoidalis, middenste neusgang 

 breidt uit naar neusholte  

 meestal bilateraal aanwezig 

 afhankelijk van uitbreiding: graden I – V 

 II = tot onderrand middenste neusschelp 

 V kan zelfs uitwendig zichtbaar zijn 

 choanaal poliepen 

 komt unilateraal voor (itt andere poliepen) 

 bij jongere personen: ook kinderen 

 posterior rhinoscopie: choanaal poliep zakt typisch uit in nasofarynx) 

 onschuldig maar unilateraal → bedacht zijn dat het ook iets anders kan zijn: 

uitkijken voor maligniteit 

 overige sinussen: oa sinus maxillaris 

o soms w meningocele aanzien voor poliep 

o behandeling 

 medicamenteus: lokaal en/of systemisch toegediende corticosteroïden 

 aanvalsbehandeling: algemene corticoïden PO 

 onderhoudsbehandeling: intanasale corticoïden 

 chronisch gebruik: lange tijd tot zelfs levenslang 

 igv stoppen: recidief 

 igv uitgebreide polyposis is medicamenteuze behandeling onvoldoende → chirurgische 

verwijdering via FESS 

 endoscopische verwijdering alle zieke slijmvlies 

 na heelkunde ook medicatie want hoge kans op recidief blijft 

 

Tumoren 

 

Benigne tumoren 

 inverted papilloma  = Ewing papilloom 

o lijkt wat op neuspoliep met rood en hobbelig oppervlak 

o meestal unilaterale groei doorheen volledige neus en neusbijholten 

o goedaardige tumor maar 

 destructie vd benige wanden in latere stadia 

 maligne ontaarding treedt in 5 – 10% vd gevallen op 

o histologisch: naar binnen groeiend epitheel met spleetvormige lumina 

o symptomen 

 belangrijkste: neusverstopping 

 zelden  

 verplaatsing vd oogbol 

 zenuwuitval 
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o therapie 

 radiale excisie owv grote kans op recidieven 

 igv maligniteit: nabestraling nodig 

o rol Humaan Papillomavirus? 

 osteomen (niet kennen) 

 fibreuze dysplasie (niet kennen) 

 

Maligne tumoren 

 maligne tumoren vd neus 

o basaliomen 

 komen aan uitwendige neus relatief vaak voor: vnl bij werkers in buitenlucht 

 kunnen zeer groot w: ‘ulcus rodens’ 

 therapie 

 radicale excisie is aangewezen 

 radiotherapie: minder goede resultaten 

 metastasering is zeldzaam 

o plaveiselcelcarcinomen 

 komen voor in vestibulum en op septum 

 vroege metastasering tgv rijke lymfevoorziening (vnl vd uitwendige neus) naar 

regionale lymfeklieren 

 behandeling 

 vroege stadia: brachytherapie meestal afdoende 

 radicale chirurgische behandeling is noodzakelijk igv grotere tumoren 

 evt zelfs totale neusamputatie 

 sociaal erg invaliderend 

 neusprothese 

 ankers op bot na ingreep → houvast om prothese op vast te prikken 

 nadelen 

 prothese verslijt: randjes w zichtbaar 

 bij zonblootstelling kan kleurverschil opvallen 

 neus kan gereconstrueerd w met lichaamseigen materiaal → 2 

voorhoofdsflappen w gebruikt 

 1 voor interne bekleding vd neus 

 1 voor externe bekleding vd neus 

o overige tumoren (allen hoge maligniteitsgraad): melanomen, olfactoire neuroblastomen 

en chondrosarcomen 

o symptomen 

 belangrijkste: unilaterale 

 neusverstopping 

 sanguinolente neusafscheiding (epistaxis) 

 secundaire sinusitis: tgv obliteratie vd dinusopeningen door tumor 

 maligne tumoren vd neusbijholten 

o zeldzaam 

o lokalisatie 

 70% in sinus maxillaris 

 25% in sinus ethmoidalis 

o welke tumoren? 

 meestal plaveiselcelcarcinomen 

 adenocarcinomen  

 vnl beroepsziekte in etmoïd bij houtbewerkers en leerlooiers na >20 jaar expositie 

aan houtstof, lijm en looistoffen 

 ook andere soorten tumoren komen voor 

o klinische verschijnselen: afhankelijk van lokalisatie en uitbreiding tumor 

o behandeling: meestal maximale excisie gevolgd door radiotherapie 

 maxillectomie: excisie vd sinus maxillaris + processus alveolaris aan zelfde kant 
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 grote opening in palatum ontstaat → w met prothese opgevuld 

 functioneel en cosmetisch: weinig problemen 

 laterale rinotomie: voor resectie vh etmoïd 

 kan indien nodig gecombineerd w met maxillectomie 

 kan gecombineerd w met exenteratio orbitae igv doorgroei in oogkas 

 frontobasale of craniofaciale resectie: resectie vh etmoïdcomplex (meestal bilateraal) 

igv intracraniële doorgroei 

 endoscopische resectie is soms mogelijk 

 vaak moeilijk om te beoordelen of tumoren uitgaan van neusholte of bijholte als ze in beide 

locaties voorkomen op moment diagnose 

 

Traumata 

 meeste traumata w veroorzaakt door 

o verkeers- en sportongevallen 

o agressie (vnl na alcoholgebruik) 

o geboorteproblemen 

o soms iatrogene problemen 

 contusie 

o ontvellingen, oedeem, hematoom en kortdurende epistaxis kunnen optreden 

o skelet vd neus blijft intact 

 septumhematoom 

o vormt tss perichondrium en kraakbeen 

o behandeling moet snel gebeuren!: verwijdering door incisie, drainage en tamponade 

o gevolgen 

 septumabces met necrose van kraakbeen en inzakken vd neusrug: zadelneus indien 

niet tijdig verwijderd 

 kinderen: beschadiging vd groeicentra → achterblijvende groei vd neus 

o neusverstoppingsklachten na trauma moeten doen denken aan septumhematoom  

 neusfractuur 

o onderscheid mogelijk naar 

 lokalisatie 

 ossa nasalia 

 septum nasis 

 alaire en triangulaire kraakbeentjes 

 richting vd inwerkende kracht 

 van lateraal inkomend 

 beperkt geweld: impressiefractuur 1 os nasale 

 groter geweld: breuk beide ossa nasalia en septum → uitwendige deviatie 

 van frontaal komend 

 letsel kan beperkt blijven tot distale gedeelte vd neus  

 beide ossa nasalia kunnen gebroken zijn → brede, platte neus 

 zelfs uitwendig skelet kan naar binnen w geponst → letsels vh etmoïdcomplex 

 van caudaal komend: relatief zeldzaam 

 combinaties met  

 aangezichtsfracturen type Le Fort I, II en III 

 nekfracturen 

 andere schedelletsels 

o diagnostiek vd fracturen vh aangezicht 

 inspectie 

 uitwendige inspectie 

 vaak weinig informatie doordat lokaal oedeem of hematoom benige structuren 

maskeert 

 neus uitwendig onderzoeken van lateraal, van boven en van onderen 

 inwendig: vnl letten op 

 stand vh septum 
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 evt aanwezigheid van septumhematoom 

 palpatie: opsporen van 

 beweeglijkheid  

 ‘trapjes’ in skelet  

 soms aanvullend radiologisch onderzoek 

 cave uitgebreidere letsels (vb. Le Fort II fractuur) 

 oogbewegingen testen 

 gebitsocclusie 

 cave septumhematoom: uitsluiten door oa anterior rhinoscopie 

o specifiek voor bepaalde regio’s 

 bij traumata vd orbita: nagaan of er sprake is van 

 dubbelbeelden 

 enophthalmus 

 verminderde beweeglijkheid vd oogbol 

 bij fracturen vh middendeel vh aangezicht 

 gebit onderzoeken 

 letten op evt pathologische beweeglijkheid vd bovenkaak 

o complicaties van fracturen vh aangezicht en schedelbasis 

 liquorrhoea 

 mengingitis 

 hersenabcessen 

 osteomyelitis 

 vorming van mucocoeles 

o neustraumata die miskend of niet optimaal gereponeerd werden: gevolgen 

 blijvende in- en uitwendige neusscheefstand 

 recidiverende meningitis (miskende liquorrhoea) 

o afhankelijk van uitgebreidheid vh trauma: vss behandelingsschema’s 

 enkelvoudige neusfractuur zonder dislocatie: moet niet behandeld w 

 neusfractuur met dislocatie moet gereponeerd w 

 direct na trauma of na ong 5 dagen (als oedeem is verdwenen) 

 op begin is scheefstand nog niet altijd duidelijk 

 zeker binnen 2 weken na trauma 

 na repositie 

 neus w getamponeerd om  

 gereponeerde delen in juiste positie te fixeren 

 bloeding te stelpen 

 septumhematoom te voorkomen 

 uitwendige fixatie vindt plaats met gipskap of kunststofspalk 

 als neusfractuur onderdeel is van uitgebreidere letsels: behandeling in teamverband 

door NKO-artsen, kaakchirurgen, neurologen, neurochirurgen en oogartsen 

 septumdeviatie 

o volledig vlak septum in mediaanlijn: uitzondering 

o sterke deviatie vh septum geeft klachten over 

 neusverstopping 

 recidiverende rinosinusitis 

 uitwendige vormverandering vd neus 

 hoofdpijn 

o septumdeviatie kan veroorzaakt w door 

 trauma 

 verschil in groei tss kraakbenige en benige septum 

o deviatie kan van vss aard zijn 

 globaal 

 richels = cristae 

 uitsteeksels = spinae: vnl op plaats waar kraakbenig septum, vomer en lamina 

perpendicularis vh etmoid samenkomen 
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o therapie: submuceuze neusseptumcorrectie 

 onder lokale of algehele anesthesie 

 vooraan insnede maken in mucoperichondrium → toegang tot 

kraakbeen → scheve stukken reseceren → op bepaalde 

manier rechtgemaakt → teruggeplaatst in septum 

 neustussenschot w rechtgezet en spina w verwijderd 

 tijdens operatie w overtollig kraakbeen en bot verwijderd 

 gefixeerd door allemaal steken te zetten of soms plaatje 

te zetten: opdat mucoperichondrium terug tegen 

kraakbeen aanzit (bloedvoorziening!) 

 niet te veel / te grote scheuren maken in mucoperichondrium ikv risico op 

septumperforatie 

 soms onderdeel van tegelijkertijd uitgevoerde cosmetische correctie 

 septumperforatie 

o oorzaken 

 trauma 

 neuspeuteren 

 cocaïne snuiven 

 necrotiserende luchtwegaandoeningen 

 complicatie na septumoperatie 

o klachten 

 neusverstopping (w ervaren door turbulentie) 

 korstvorming 

 recidiverende epistaxis 

 soms fluitend geluid tijdens inademing 

 afhankelijk van lokalisatie 

 als perforatie voorin zit en groot is: neus kan wat inzakken 

 achterin neus: perforaties vh septum vaak symptoomloos 

o therapie 

 siliconen afsluitplaatje (septum button) dat in defect w geplaatst 

 operatieve sluiting 

o lokalisatie volgens etiologie 

 luetische perforaties zijn gevolg van botaantasting → vnl achterin septum 

 tuberculeuze perforatie: destructie vh kraakbenige deel vh neustussenschot → vooraan 

 

Andere afwijkingen 

 corpora aliena 

o vnl bij kinderen en geestelijk gestoorden 

o kan eenzijdige rinitis of rinosinusitis veroorzaken 

 afscheiding: meestal purulent en foetide 

 soms enige bloedbijmenging 

o behandeling 

 eerst verwijderen van secreet en afslanken vh slijmvlies 

 corpus alienum moet met haakvormig instrument verwijderd w 

 nooit met pincet want risico om voorwerp dieper id neus te duwen 

 neusbloedingen (epistaxis) = frequent 

o etiologie 

 kinderen 

 na traumata 

 tijdens infectieziekten 

 ouderen: vnl tgv hypertensie 

o ong 80% vd bloedingen ontstaat op locus Kiessselbachi = Little’s 

area = vaatkluwen op voorste 1/3 vh septum 

o oorzaken kunnen ingedeeld in lokale en algemene oorzaken 

 lokale oorzaken 
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 uitdroging, warmte 

 neustramata 

 meestal kortdurend bij gering trauma vb. neuspeuteren 

 soms langduriger bij uitgebreid trauma 

 rinitis 

 geïsoleerd of als onderdeel van meer algemene ziekte (vb. influenza) die 

congestie vh slijmvlies veroorzaakt 

 gedilateerde vaten: kwetsbaarder voor microtraumata (uitsnuiten, niezen, …) 

 maligne tumoren in neus, neusbijholten of nasofarynx: unilaterale neusbloedingen 

kunnen eerste symptoom zijn 

 juveniel angiofibroom: benigne tumor die vaak aanleiding geeft tot recidiverende 

neusbloedingen 

 komt enkel bij jongens in puberteit voor 

 goedaardig maar kan lokaal destructief zijn 

 heel erg vaatrijk → hevige neusbloedingen mogelijk (vaak 1e symptoom) 

 igv massa in neus die verdacht is hiervoor 

 NOOIT biopten nemen onder lokale anesthesie (veroorzaking ernstige 

neusbloeding mogelijk) 

 biopten moeten onder algemene narcose w uitgevoerd 

 behandeling: eerst embolisatie (interventieradioloog) → dan wegname 

 algemene oorzaken 

 hypertensie 

 vaatafwijkingen vb. ziekte van Rendu-Osler 

 heriditaire hemorragische telangiëctasieën 

 uitzettingen op verloop vd kleine bloedvaten (telangiëctasieën in huid, 

mondslijmvlies, neus-slijmvlies, ...) die gemakkelijk bloeden 

 bijna allen hebben hardnekkige, recidiverende neusbloedingen 

 grote AV malformaties in organen vb. lever 

 aandoeningen van bloed of bloedvormende organen: vnl igv verlengde stollingstijd 

 uremie 

 geneesmiddelen zoals anticoagulantia en acetylsalicylzuur 

 hormonale factoren: premenstrueel en tijdens zws treedt epistaxis vaker op 

o therapie hangt af van oorzaak, hevigheid en lokalisatie vd bloeding 

 meestal voldoende 

 pt rustig rechtop laten zitten 

 neus gedurende enige minuten stevig dicht knijpen 

 evt koude kompressen op voorhoofd of in nek → vasoconstrictie aanvoerende vaten 

 indien dit niet helpt: neusgang voor neusgang laten uitsnuiten → dan tijdelijk 

wattenstrook met decongestivum en anestheticum in neus brengen 

 neus kan dan eenvoudig w onderzocht 

 klein bloedend vat kan thermisch of chemisch w gecauteriseerd 

 vb. aanstippen met nitras argenti of met wattendrager met enig onverdund 

trichloorazijnzuur of coaguleren mbv endoscopische technieken 

 voorzichtigheid nodig (en sowieso niet bilateraal op zelfde moment) want te 

agressieve coagulatie kan tot septumperforatie leiden 

 neus kan w getamponeerd  

 mogelijkheden 

 droge wattentampons  

 merocel = sponzig, hard staafje dat zich volzuigt met bloed/fysiologisch 

water → stelpen van bloeding 

 gaastampons al dan niet voorzien van zalf 

 speciaal voor dit doel geconstrueerde ballontampons 

 soort staafje dat je in neus aanbrengt met 2 ballonen (kleine achterste en 

grote voorste) die je ieder afzonderlijk kan opblazen met fysiologische  

 achterste: nasofarynx 
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 voorste: neusgang 

 nog meer druk mogelijk + vorm nog meer aangepast dan merocel  

 enkel noodoplossing want 

 veel meer onaangenaam dan merocel (veel hoofdpijnklachten) 

 kan schade veroorzaken door druk op slijmvlies 

 blijft enkele dagen zitten, dan ballon progressief aflaten en verwijderen 

 evt. Bellocqtamponade 

 via mondholte in nasofarynx ingebrachte gaastampon die met draad door 

neusholte buiten op neus w gefixeerd 

 effectief maar buitengewoon onaangenaam voor pt 

 indien niet succesvol: a. sphenopalatina of a. maxillaris kan w afgebonden of 

geëmboliseerd 

 tampons in neus kan men best 3 dagen laten zitten → daarna meestal eenvoudig te 

verwijderen door slijmlaag die door neus is geproduceerd 

 bij forse/langdurige bloedingen: bloedverlies nagaan en evt aanvullen 

 

Reukstoornissen 

 gevolgen van niet meer kunnen ruiken: olfactoire smaak kwijt 

o kunnen enkel nog zout, zoet, zuur en bitter proeven 

o pt’en gewoonlijk veel meer gehandicapt dan men zou denken en vaak erg neerslachtig 

 onderscheid tss 

o anosmie: niets ruiken 

o hyposmie: verminderd ruiken 

o kakosmie: gewaarworden van vieze geur 

o parosmie: afwijkende geursensaties hebben 

 reukstoornis kan perceptief of conductief zijn 

o perceptieve (neurologische) reukstoornissen 

 vaak irreversibel 

 kunnen ontstaan door stoornis van 

 reukepitheel 

 fila olfactoria 

 zenuwstelsel 

 reukepitheel kan zichzelf vernieuwen → soms keert reuk terug na enkele maanden 

 oorzaken van perceptieve reukstoornissen 

 traumata 

 evt fractuur vd voorste schedelbasis 

 of door chirurgisch ingrijpen 

 virale laesies: influenzavirus (bovenste luchtwegen infectie) 

 tumoren in voorste schedelgroeve: bulbus-olfactoriusneurinoom 

 toxische beschadiging door  

 chemicaliën vb. arseen, benzeen, nikkel en H2S 

 roken 

 dementie van Alzheimer (soms vroegtijdig) 

 syndroom van Kallman: congenitaal hypogonadisme + aplasie vd bulbus olfactorius 

 geen bulbus olfactorius aanwezig → vanaf geboorte anosmie 

 hypogonadotroof hypogonadisme: geen puberteit, geen secundaire 

geslachtskenmerken, infertiliteit, … 

o conductieve (mechanische) reukstoornissen: odoranten geraken niet tot bij reukepitheel 

 in principe reversibel 

 voorbeelden 

 reactieve slijmvlieszwelling id neus 

 polyposis nasi 

 ernstige septumdeviatie 

 onderzoek 

o rinologisch routine-onderzoek 
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o reukonderzoek 

o neusendoscopie 

o CT-scan vd neusbijholten 

 behandeling 

o reukverlies van perceptieve aard: geen causale therapie 

o conductief reukverlies: meestal behandeling mogelijk 

 vb. corticosteroïdhoudende neussprays bij allergische slijmvlieszwelling 

 vb. endoscopische etmoïdectomie bij polyposis 

 

Oorzaken van neusobstructie 

mechanisch allergisch infectieus restgroep 

septumafwijkingen pollinosis perennial virus rhinitis vasomotoria 

polyposis allergische rinitis bacterie medicamenteuze rinitis 

corpus alienum  schimmel zwangerschap 

tumoren  sinusitis antihypertensiva 

choanaalatresie  adenoitis M. Wegener 

meningocele  lepra mucoviscidose 

  immuundeficiëntie primaire ciliaire dyskinesie 

  atrofische rinitis  

 

Neusklachten 

 mogelijke klachten vd neus 

o verstopping 

o afscheiding (rhinorrhoea) 

o bloeding (epistaxis) 

o niezen 

o zwaar gevoel in hoofd 

o hoofd- en aangezichtspijn 

o reukstoornissen 

o cosmetische bezwaren 

 neusverstopping 

o klacht loopt niet steeds parallel met bevindingen bij onderzoek 

 pt’en met nauwe neus: niet altijd klachten van neusverstopping 

 mensen met ruime neus soms wel klachten 

o nasale oorzaken  

 misvormingen vh septum of isthmus: congenitaal, trauma, infectie 

 neusvleugels die slap zijn (alaire kraakbeenderen te klein) → bij geforceerde inspiratie 

naar binnen gezogen: alaire collaps 

 gevolgen 

 esthetische klachten 

 functioneel: kunnen te nauwe neusklep hebben met te kleine hoek 

 behandeling: kraakbeen aanbrengen tss beide delen om hoek breder te maken 

 ontstekingen: alle vormen van rinitis 

 allergische aandoeningen 

 rhinitis atrophicans: wijde neusgangen die door turbulentie vd inspiratielucht 

neusverstoppingsklachten geven 

 corpora aliena (met evt lokale reactie) 

 tumoren in cavum nasi: poliepen, papillomen, neoplasmata 

o niet-nasale oorzaken 

 afwijkingen in nasofarynx: adenoïd, neoplasmata 

 endocriene stoornissen (graviditeit) 

 medicamenteus 

 antihypertensiva 

 rebound fenomeen na langdurig gebruik decongestiva 

 slijmvlieszwellingen van psychosomatische aard 

o DD neusobstructie (< hoorcollege) 
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 bij kinderen 

 adenoïdhypertrofie 

 allergische rinitis 

 infectieuze rinitis: kinderen hebben immatuur afweersysteem → veel bovenste 

luchtweginfecties  

 bij kind van < 6 jaar is 10x UTI/jaar nog normaal 

 vanaf 6 jaar is 3x UTI/jaar normaal 

 zeldzamer 

 primaire ciliaire dyskinesie 

 immuunafwijkingen 

 polyposis nasi: bijna uitsluitend igv mucoviscidose bij kinderen 

 habitueel mondademen 

 bij volwassenen 

 anatomische oorzaken 

 neusseptumdeviatie of -perforatie 

 neus-’klep’ stenose of collaps 

 slijmvliespathologie 

 rinitis: allergisch / infectieus / niet-allergisch, niet-infectieus 

 rinosinusitis: acuut / chronisch + met / zonder poliposis nasi 

 tumorale pathologie 

 habitueel mondademen (HMA) = gewoonte dat iemand mond constant heeft openhangen 

zonder dat neus verstopt is (mond heeft minder weerstand dus is gemakkelijker) 

o meestal ademt hij volledig of gedeeltelijk door mond 

o pt heeft typisch facies adenoidea 

 lang middengezicht 

 openhangende mond 

 slappe omgekrulde onderlip en korte bovenlip 

o doordat tong in openhangende mond niet meer continu tegen bovengebit drukt: groeit 

relatief te weinig in breedte → gevolgen 

 gothisch gehemelte 

 prognathie 

o onderscheid tss HMA en adenoïdhypertrofie is eenvoudig: onderzoeker klemt met vingers 

boven- en onderlip vd pt minuut lang luchtdicht tegen elkaar 

 HMA-pt houdt dit makkelijk vol 

 pt met neus- of nasofarynxblokkade w onrustig en probeert zich los te wringen 

(overtuigt ook altijd ouders) 

o therapie: verkeerde gewoonte afleren 

 in loop van enkele maanden 

 soms met hulp van logopedisten en mondpleisters 

 neusafscheiding (neusloop, loopneus, rhinorrhoea) 

o uni- of bilateraal 

o waterig, sereus, muceus, mucopurulent, purulent of sanguinolent 

 waterig, sereus 

 beginstadium coryza 

 allergische en vasomotore rinitis 

 nasale liquorrhoea (na trauma) 

 heldere rhinorrhoea op oudere leeftijd 

 muco-purulent 

 rinitis 

 sinusitis 

 mucoviscidose 

 corpus alienum (eenzijdig) 

 neusbloeding (bloedneus, epistaxis) 

 lokale oorzaken: meestal locus Kiesselbach, vaak ook diffuus 

 congenitaal: ziekte van Rendu-Ossler 
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 tumoren: hemangiomen, carcinomen, angiofibroom 

 trauma: uitwendig neustrauma, te hard snuiten 

 systemische oorzaken 

 algemeen vaatlijden: hypertensie 

 systeemziekten 

 bloed- en stollingsafwijkingen, hemofilie 

 leukemie 

 medicamenteus: antistollingstherapie 

 granulomateuze afwijkingen: ziekte van Wegener 

 niezen: ontstaat door prikkeling vh neusslijmvlies 

o lokale oorzaken 

 prikkelende stoffen 

 beginnende infecties 

o belangrijkste oorzaak: allergie vd bovenste luchtwegen 

 reukstoornissen 

o lokale oorzaken 

 neuspoliepen 

 slijmvlieszwellingen 

 sinusitis 

 neusseptumdeviatie 

o neurogene stoornissen 

 trauma voorste schedelgroeve 

 tumoren voorste schedelgroeve 

 neurologische stoornissen 

 smaakstoornissen 

o bezenuwing smaaksensaties 

 voorste 2/3e vd tong: via n. lingualis, chorda tympani en n. intermedius naar nc. 

gustatorius 

 achterste 1/3e vd tong: via n. glossopharyngeus 

 gehemelte: via n. palatinus en n. petrosus superficialis major 

o stoornissen 

 laesies vd tractus of nc. solitarius → unilateraal verlies van smaak (ageusie) 

 laesies vh midden vd pons → bilaterale ageusie 

 stoornissen vd smaak (ageusie) treden soms op bij  

 griep 

 vss intoxicaties 

 doorsnijden vd chorda tympani 

 smaakverlies vd homolaterale tong 

 soms zoute of metalige smaak id mond 

 laesie vd gyrus uncinatus → smaakhallucinaties, reukhallucinaties en parageusie 

(afwijkende, meestal onplezierige smaaksensaties) 

 lelijke neus 

o klachten van lelijke neus zijn soms hoofdklacht vd pt 

o igv niet invoelbaar: psychologische factoren laten meewegen in diagnose en evt 

therapeutische adviezen 

o oorzaak is zelden uitsluitend in uitwendige skelet 

o bij correcties: altijd in eerste plaats letten op functionele aspecten vd neus 

o oorzaken van vormafwijkingen 

 aangeboren of familiaal 

 gevolg van trauma of tumorgroei 

 snurken 

o voorkomen 

 30% vd volwassenen 

 12% vd kinderen 

o kan geïsoleerd voorkomen 
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o kan onderdeel zijn van SAS = slaapapneusyndroom 

 centrale vorm: centraal zenuwletsel 

 obstructieve vorm (OSAS): bovenste luchtweg (orofarynx/hypofarynx) collabeert door 

onderdruk tijdens inspiratie 

 2 – 4% vd volwassenen en kinderen 

 bij volwassenen 

 etiologie: nauwere of slappere keelwand 

 predisponerende factoren 

 liggende houding 

 vermindering van spiertonus tijdens slaap 

 obesitas 

 anatomische vernauwing vd bovenste luchtweg 

 alcohol- en sedativagebruik 

 symptomen 

 luid snurken en adempauzes tijdens slapen 

 apneu → pt krijgt even arousal (licht wakker) → luchtstroom hervat terug 

→ verder slapen → … 

 onderbroken snurken 

 slaperigheid overdag 

 ochtendlijke hoofdpijn, concentratiestoornissen, karakterveranderingen, … 

 gevolgen op langere termijn 

 pulmonale hypertensie 

 hartfalen 

 bij kinderen 

 etiologie 

 adenoïd- en tonsilhypertrofie 

 aangeboren afwijkingen, craniofaciale malformaties, … 

 symptomen 

 luid en onderbroken snurken 

 eerder hyperactief gedrag dan slaperigheid overdag 

 gedrag- en concentratiestoornissen, slechte schoolprestaties 

 kinderen die eerste 5 jaar vh leven slaapapnee hebben gehad: meer nood 

aan special occupational needs 

 bedplassen 

 stijging intra-abdominale druk → meer druk op blaas 

 doorgaans minder goede arousal owv plassen 

 produceren meer urine dan andere kinderen (heeft te maken met 

hormonen) 

 gevolgen op langere termijn 

 pulmonale hypertensie, hartfalen 

 verminderde groei (verstoorde productie van groeihormoon) 

 diagnostiek 

 (hetero)anamnese 

 klinisch onderzoek: bepalen van  

 neusdoorgankelijkheid 

 grootte vd tonsillen 

 lengte en stevigheid vh palatum molle en huig 

 mate van retrognathie 

 polysomnische registratie = gouden standaard 

 registreren van 

 snurken 

 zuurstofsaturatie 

 elektro-encefalogram 

 apneu/hypopneu index (AHI) = aantal apneus / hypopneus per uur 

 volwassenen 
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 < 5 = normaal 

 5 – 15: licht OSAS 

 15 – 30: matig OSAS 

 > 30: ernstig OSAS 

 bij kinderen: AHI > 1 = OSAS 

o snurken bij kinderen: meestal gevolg van grote adenoïden en/of grote tonsillen 

 grote tonsillen: vaak als bijkomende klacht lawaaierig of traag eten 

 kinderen ademen door mond 

 prikkelbaar en moe overdag 

o therapie is afhankelijk van oorzaak 

 kinderen: adenotonsillectomie, … (lost bijna altijd slaapapneeprobleem bij kinderen op) 

 volwassenen 

 conservatief 

 vermageren 

 alcohol en sedativa vermijden 

 heelkunde  

 vb. neusseptumcorrectie 

 vb. uvulopalatofaryngoplastiek (UPPP): amandelen en huig w weggenomen → 

palatum meer opgespannen met minder trillingen, … 

 orodental appliance (orthodontaal apparaatje) 

 vnl als snurken gevolg is van tong die naar achter gaat 

 apparaatje zorgt dat onderkaak naar voor staat → tong minder naar achter dus 

minder snurken 

 beademing via CPAP (continuous positive airway pressure) en BPAP (biphasic 

positive airway pressure) 

 is eerste keuze! 

 masker op neus: toestel dat continu lichte positieve druk aanbrengt waardoor 

voorkomen w dat luchtweg gaat samenklappen 

 

Pauze!  
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Larynx 

 

Anatomie en fysiologie 

 larynxskelet bestaat uit 

o schildkraakbeen = cartilago thyroidea 

o ringkraakbeen = cartilago cricoidea 

o bekerkraabeentjes = cartilagines arytenoideae 

o strotklepje = cartilago epiglottica 

 gewrichten 

o crico-arytenoidale gewricht is zadelgewricht → abductie en adductie stemplooien 

o tss cricoid en thyroid: rotatiegewricht 

 thyroid kan roteren rond as vh gewricht: voorste commissuur vd stemband komt naar 

voor → stemband w uitgerokken 

 toonhoogte (frequentie vd trillingen) aanpassen 

 glottis, supraglottis en subglottis 

o glottis: ware stembanden (stemplooien): bestaan uit 

 membraneus voorste 2/3e deel 

 uitgespannen tss binnen-voorzijde vh thyroid (voorste commissuur) en processus 

vocales vd arytenoïden (achterste commissuur) 

 bestaat mediaal uit lig. vocale en mm. vocales (mm. thryoarytenoidei): spannen 

stembanden aan 

 mucosa: epitheel en bindweefsel 

 slijmvlies: meerlagig niet-keratiniserend plaveiselcelepitheel 

 daaronder: dunne losmazige bindweefsellaag van Reinke 

 soepelheid en beweeglijkheid deze laag = belangrijke voorwaarde voor 

ongestoord trillingspatroon vd stembanden 

 soepelheid vd stembanden w bevorderd doordat geen grote bloedvaten door 

deze laag lopen (verklaart ook witte kleur vd stembanden) 

 kraakbenig achterste 1/3e deel 

o supraglottis 

 valse stembanden bevinden zich craniaal vd ware stembanden 

 zijn gewoon plooien in mucosa 

 geen spier of andere structuren → niet zelfde stevigheid als ware stembanden 

 van ware stembanden gescheiden door sinus Morgagni 

o subglottis: conus elasticus (submuceus bindweefselmembraan) komt van trachea → 

eindigt in onderzijde vd stemband 

 spieren 

o intrinsieke larynxspieren → beweging stemplooien naar elkaar toe of van elkaar weg 

 m. interarytenoideus en m. cricoarytenoideus lateralis: adductie stembanden 

(fonatiestand) 

 m. cricoarytenoideus posterior: abductie stembanden (ademhalingsstand) 

o m. aryepiglottis zorgt voor adductie vd valse stemband en afsluiten vd laryngeale ingang 

door epiglottis tijdens slikken 

o m. cricothyroideus brengt thyroid en cricoid naar elkaar toe → arytenoïden w naar achter 

bewogen tov voorste commissuur → stembanden w passief gerekt → hogere toon 

o larynx w uitwendig  

 gestabiliseerd door ligamenten aan hyoïd 

 bewogen door voorste larynxmusculatuur, extrinsieke larynxspieren 

 bezenuwing: n. laryngeus superior en n. laryngeus inferior (n. recurrens) 

o zijn beiden takken vd n. vagus 

o n. laryngeus superior 

 sensibele vezels voor larynx 

 motorische vezels voor m. cricothyroideus 

o n. recurrens verzorgt alle overige intrinsieke laryngeale spieren 
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o belangrijk deel vd faryngeale musculatuur (m. constrictor pharyngeus) w door faryngeale 

takken vd n. vagus verzorgd 

o bij uitval vd innervatie: stembanden staan stil 

 bloed- en lymfevaten 

o bloedvoorziening: via aa. thyroidea superior en inferior 

o lymfevaten in larynx draineren naar regionale lymfeklieren in hals langs v. jugularis 

interna 

 supraglottisgebied: rijkelijk van lymfevaten voorzien 

 ware stembanden: weinig lymfevaten 

 larynx heeft vss functies 

o belangrijkste functie voor leven: sfincterfunctie (primaire of oerfunctie) 

 lager gelegen luchtwegen w beschermd doordat 3 boven elkaar geplaatste plooien 

larynx afsluiten tijdens slikken 

 epiglottis met plicae aryepiglotticae 

 valse stembanden 

 ware stembanden 

 nut 

 aspiratie (verslikken) voorkomen 

 door afsluiten vd glottis: intrathoracale en –abdominale druk kan verhoogd w bij 

hoesten, persen en zware lichamelijke arbeid 

o fonatie: tijdens foneren w stembanden naar elkaar toe gebracht, aangespannen en door 

expiratieluchtstroom passief in trilling gebracht → basisstemgeluid 

 gepaste adductie + uitademing → stembandtrilling  

 trillingsbron: mucosa!! 

 luidheid vd stem hangt af van trillingssterkte 

 gedoseerd verhogen vd expiratiekracht vd uitgeademde lucht en sluitingskracht vd 

glottis maakt stem luider 

 toonhoogte vd stem w bepaald door trillingsfrequentie vd stembanden → hangt af van 

lengte, massa en spanning 

 langere stembanden (minder opgespannen) = minder trillingen maar meer 

uitwijking = lagere toon 

 trillingsfrequenties 

 ong 400 Hz bij pasgeborenen 

 210 Hz voor gemiddelde volwassen vrouw 

 110 Hz bij volwassen mannen 

 androgenen induceren extra groei vd stembanden van jongens in puberteit → 

stemmutatie: toonhoogte vd stem verandert 

 oudere man ondervindt lichte gemiddelde toonhoogtestijging: wsl door atrofie 

vd mm. vocales 

 intra-individueel w toonhoogte gereguleerd door veranderingen in 

stembandspanning door aanspannen inwendige (m. vocalis) en uitwendige tensor 

(m. cricothyroideus) 

 

Onderzoek vd larynx en stem 

 

Onderzoek vd larynx 

 larynx w altijd eerst uitwendig geïnspecteerd en gepalpeerd 

 inwendig: larynx onderzocht met indirecte laryngoscopie 

o techniek 

 pt houdt hoofd in ‘opsnuifhouding’ 

 tong w uitgestoken → onderzoeker houdt tong met gaasje tss duim en wijsvinger vast 

 met voorhoofdslamp en verwarmd spiegeltje dat achter in keel tot dicht bij achterste 

farynxwand w gebracht: inwendige larynxstructuren kunnen w beoordeeld 

o onderzoek van 

 oppervlak vh larynxslijmvlies 
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 lumen  

 beweeglijkheid vd stembanden: door pt lang aangehouden ‘iiiii’ te laten zeggen 

o soms is onderzoek moeilijk uitvoerbaar door hoge faryngeale reflexen (kokhalzen) → 

spray met lokaal anestheticum (vb. xylocaïne 10%) kan reflexen verminderen 

o soms zicht op voorste commissuur vd stembanden bemoeilijkt door overhangende 

epiglottis 

o alternatief voor spiegelonderzoek: larynxendoscopie (ook dan moet tong w vastgehouden) 

 starre endoscoop (90°): biedt met prisma’s en vezelverlichting indirect zicht op larynx 

 steeds meer gebruik van flexibele laryngoscoop 

 w via neus ingebacht 

 beeld iets minder scherp maar larynx kan beter w overzien 

 ook flexibele laryngoscopen met ‘chip on tip techniek’ beschikbaar → zeer scherp beeld 

 directe laryngoscopie 

o rechte holle buis (laryngoscoop) w via mond tot achter epiglottis ingebracht 

o voor gedetailleerd onderzoek en voor vss ingrepen: nodig om directe laryngoscopie te 

verrichten onder narcose 

 operatiemicroscoop kan gebruikt w om beeld te vergroten: microlaryngoscopie 

 buis kan gefixeerd w opdat je handen vrij hebt om met lange instrumenten te werken 

 

Onderzoek vd stem 

 onderzoek vd pt met stemklachten bestaat uit 

o volledig KNO-onderzoek 

o speciale aandacht voor  

 larynx  

 vorm en motoriek vd glottis 

 onderzoek kan w uitgebreid met stroboscopie en fonetografie  

o stroboscopie: trilling v lichtflitsen is gecorreleerd aan frequentie vd stembandtrilling 

 geeft informatie over stemplootrilling vd persoon die onderzocht w 

 beeld dat je krijgt: telkens beeld van volgende stemplooitrilling maar steeds in latere 

fase → lijkt soort ‘slow motion’ beeld  

o fonetogram = registratie vh stembereik  

 laagst mogelijke en hoogst mogelijke stemintensiteit (in dB) die pt kan produceren op 

iedere toonhoogte: van laagst tot hoogst mogelijke toonhoogte  

 toonhoogte: uitgedrukt in Hz of muzikale noten 

 volle lijn = gemiddelde man; stippellijn = gemiddelde vrouw 

 geeft beeld vd omvang en mogelijkheden van bepaalde stem = belangrijk voor vocale 

beroepen 

 nog andere specialistische methoden vb. elektroglottografie, sonografie en spirometrie 

 meestal w aansluitend stemonderzoek verricht door logopedist 
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Congenitale afwijkingen 

 zeer zeldzaam 

 kunnen na geboorte symptomen veroorzaken 

o intrekkingen intercostaal bij inademen 

o neusvleugelen 

o stridor 

o aspiratie 

o slikklachten 

 mogelijke afwijkingen 

o laryngotracheomalacie 

 meest voorkomende oorzaak van aangeboren of kort na geboorte ontstane inspiratoire 

stridor 

 oorzaak 

 onrijpheid vd laryngeale kraakbeenderen: vnl epiglottis 

 teveel aan slijmvlies vd aryepiglottische plooi en arytenoïden 

 wat w gezien? 

 epiglottis 

 versterkt omegavormig 

 w tijdens inspiratie over laryngeale ingang aangezogen 

 arytenoïden w meestal in mediale richting aangezogen 

 soms gevolg van beperkte larynxspleet 

 symptomen nemen meestal toe tijdens  

 voeding, huilen, andere inspanning (want meer negatieve druk) 

 periodes van bovenste luchtweginfectie 

o larynxweb: foetale ontwikkelingsanomalie  

 resterende weefselbrug tss beide ware stembanden door onvolledige scheiding 

 vanaf voorste commissuur: web kan zich in meer of mindere mate uitstrekken in 

richting vd achterste commissuur 

 igv volledige atresia laryngis: niet met leven verenigbaar 

o subglottisstenose 

 doorsnee vh larynxlumen is kleinst op niveau vh cricoid → congenitale vernauwingen 

kunnen ernstige aangeboren stridor veroorzaken 

 oorzaak 

 congenitaal zeer zeldzaam  

 meestal is cricoidstenose gevolg van intubatietrauma → fibrose 

o hemangiomen 

 aangeboren afwijkingen die vnl in subglottisstreek w gevonden 

 hemangiomen vnl gekend vd huid 

 verschijnen na aantal weken → groeien 

 vanaf 2 jaar verdwijnen ze volledig spontaan (geen behandeling) 

 oorzaak van progressief toenemende stridor 

 nemen in grootte toe vnl in maanden na geboorte 

 klachten v al deze afwijkingen  

o vnl afhankelijk van resterende lumen vd glottis 

o soms continue stridor 

 meestal enkel bij lokaal oedeem door infectie 

 diagnose w gesteld obv 

o klinisch beeld 

o laryngoscopie 

 behandeling is zelden nodig 

o vaak voldoende enkel infectie en oedeem te behandelen met 

 antibiotica 

 corticosteroïden 

o naarmate kind ouder w en larynxskelet verder uitgroeit of hemangioom kleiner w: 

klachten nemen af 
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o hemangiomen krimpen oiv β-blokkers! 

o bij blijvende cyanose of verstikkingsgevaar: soms intubatie of tracheotomie nodig 

o zelden heelkundig ingrijpen nodig 

 verwijderen overtollig slijmvlies bij laryngomalacie 

 endoscopisch wegnemen van web 

 verbreden van cricoïd (vb. stukje ribkraakbeen tss steken) 

 andere congenitale aandoeningen vd larynx 

o laryngo-tracheo-oesofagale fissuur: spleet tss achterzijde larynx (trachea) en slokdarm 

 bij lichte vormen: beperkt tot achterzijde vh cricoïd 

o innervatiestoornissen vd larynx: zeldzaam 

 bilaterale paralyse vd n. vagus: meestal onderdeel van uitgebreide CZS-afwijking (vb. 

Arnold-Chiarisyndroom) 

 parese v één n. recurrens komt vaker voor 

 bij unilaterale verlamming: behandeling niet nodig 

 bij bilaterale verlamming: tracheotomie meestal enige oplossing 

o vaatring: aangeboren afwijking hoog in mediastinum 

 kan stridor veroorzaken door druk op trachea 

 

Ontstekingen: laryngitis 

 

Inleiding 

 acuut of chronisch 

 virale, bacteriële of exogene oorzaak 

 ontsteking soms beperkt tot 

o epiglottis: epiglottitis 

o subglottisgebied: laryngitis subglottica 

 

Acute ontstekingen 

 acute laryngitis 

o oorzaken 

 soms onderdeel van bovenste luchtweginfectie veroorzaakt door influenza-, RS- of 

adenovirus 

 bacteriële infecties meestal secundair: K. pneumoniae, H. influenzae, Streptococcus 

 ontstekingsreacties kunnen ook ontstaan door 

 chemische irritatie 

 traumata (stemmisbruik) 

o symptomen en tekens 

 heesheid staat altijd op voorgrond: soms zelfs volledige afonie 

 bij heftige ontsteking kan stridor ontstaan  

 vnl bij kinderen door nauwe lumen vd kinderlarynx 

 stembanden  

 rood en sterk gezwollen 

 trillingspatroon: veranderd of opgeheven 

 temperatuursverhoging mogelijk 

 andere verschijnselen van infectie bovenste of onderste luchtwegen: soms aanwezig 

o behandeling: symptomatisch 

 primaire therapie: stemrust 

 rookverbod! 

 afhankelijk van oorzaak vd laryngitis 

 antibiotica 

 antiflogistische middelen (NSAIDs) 

 geen duidelijke invloed op genezingsproces: inhalaties met stoom en mentholderivaten 

 acute epiglottitis 

o tamelijk zeldzaam 

o voorkomen 
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 op alle leeftijden mogelijk 

 piekincidentie: 3 – 6 jaar 

o is acute infectie vd epiglottis veroorzaakt door H. influenzae type B 

o ziekte ontstaat acuut 

o ernstig ziek! 

 altijd hoge temperatuur: > 38°C 

 heftige keelpijn (vnl bij slikken) 

 toenemende stridor 

 kinderen kwijlen, kunnen niet slikken en blijven liefst in zittende houding 

o binnen enkele uren kan obstructie vd bovenste luchtweg optreden → acuut ingrijpen 

noodzakelijk 

o diagnose volgt uit klinisch beeld 

 bij onderzoek vd mondholte: voorzichtig zijn! 

 want prikkelen vh slijmvlies kan door druk vd tongspatel op tong tot afsluiting vd 

luchtweg leiden 

 DUS bij ernstige stridor: onderzoek vd keel pas doen als intubatie snel kan w 

uitgevoerd!! 

 bij inspectie vd keel: verdikte epiglottis meestal zichtbaar als kersrode bol 

o behandeling 

 parenteraal toedienen AB: amoxicilline met clavulaanzuur 

 bij allergie: cefalosporinen zijn goed alternatief 

 afhankelijk van ernst stridor 

 duidelijk waarneembare stridor: ziekenhuisopname nodig 

 ernstige stridor: endotracheale intubatie en bewaking op intensive care unit 

 intubatie: zelden nodig 

 laryngitis subglottica (pseudo-croup) 

o kinderen 1 – 4 jaar: 30/1.000 kinderen/jaar 

o meestal gepaard met virale infectie vd bovenste luchtwegen 

 verwekker zelden aan te tonen: berust vaak op infectie met para-influenzavirus 

o zwelling van subglottisslijmvlies 

o klinische verschijnselen 

 er treedt tijdens (bovenste) luchtweginfectie snel toenemende stridor op 

 vnl ’s avonds: kind w hierdoor meestal wakker in eerste slaap 

 kan vrij ernstig en verontrustend zijn 

 temperatuurverhoging is gering 

 gepaard met schorre blafhoest (~blaffen van zeehonden) 

 kind meestal onrustig en huilt 

 kan stridor verergeren 

 geen andere klinische verschijnselen 

o diagnose w gesteld obv klinisch beeld 

 ontstaat op korte tijd en is alarmerend 

 gewoonlijk is diagnose duidelijk na telefonisch verslag  

 maar arts moet toch persoonlijk onderzoeken: beoordelen of stridor zo ernstig is 

dat er moet ingegrepen w om luchtweg vrij te houden 

o behandeling 

 meestal is conservatieve behandeling voldoende 

 ‘stomen’ w niet meer gedaan: kind in vochtige ruimte brengen (vb. vochtige 

douche) → doel 

 uitdroging v slijm voorkomen  

 ophoesten vergemakkelijken 

 bij progressieve stridor: evt systemisch of via inhalatie toegediende corticosteroïden 

nodig → zwelling doen afnemen 

 ziekenhuisopname onmiddellijk noodzakelijk igv cyanose of als algemene toestand vh 

kind lijkt achteruit te gaan 

 dan w voorkeur gegeven aan endotracheale intubatie boven tracheotomie 
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 intubatie kan meestal beperkt w tot 1 – 2 dagen 

 ong 25% recidiveert 

 belangrijk om ouders gerust te stellen! 

 want geraken in paniek door alarmerende beeld van benauwd kind 

 ongerustheid heeft op kind averechts effect 

 samenvatting DD acute stridor  

 acute 
laryngitis 

acute 
epiglottitis 

laryngitis 
subglottica 

acute laryngo-
tracheo-bronchitis 

leeftijd alle 3 – 6 jaar 1 – 4 jaar 1 – 8 jaar 

begin langzaam acuut zeer acuut langzaam na 

verkoudheid 

etiologie viraal H. influenzae B ? bacterieel 

(secundair) 

temperatuur < 38°C > 38°C < 38°C > 38°C 

stem hees normaal rauw hees 

behandeling indifferent AB, vaak 
intubatie 

conservatief AB, soms intubatie 

slikklachten nee ja nee soms 

houding normaal zittend liggend liggend 

 

Chronische laryngitis 

 etiologie 

o zelden van virale of bacteriële oorsprong 

o meestal gevolg van langdurige inwerking één of meer exogene factoren die schadelijk zijn 

voor slijmvlies vd stembanden 

 sigarettenrook 

 hoesten bij COPD 

 afdalende secreties uit neus of bijholten: postnasal drip 

 uitdroging vh slijmvlies 

 stemmisbruik (hyperkinetisme) 

 gastro-oesofagale reflux (GERD) 

 symptomen 

o langdurige heesheid 

 varieert in ernst 

 ’s ochtends stem soms slechter dan later op dag 

 stemomvang is afgenomen 

o soms prikkelhoest of irritatiegevoel in keel (~chronische faryngitis) 

 stembandslijmvlies: histologisch 

o hypervascularisatie 

o oedeem vd lamina propria 

o ontsteking 

o hyperplasie vh epitheel 

o soms keratose: epitheelhyperplasie graad I 

 macroscopisch 

o roze tot rode, verdikte, oneffen stembanden 

o plaatselijke verhoorning 

 behandeling 

o vermijden oorzakelijke (exogene) factoren 

 roken ontraden 

 infecties bestrijden 

 gastro-oesofagale reflux behandelen 

 luchtvochtigheid in omgeving herstellen 

 vochtinname en stemhygiëne verbeteren 

o stemtherapie nodig igv hyperkinetisme 

o therapie niet altijd succesvol tgv chronisch karakter vd GERD: leidt vaak tot irreversibele 

veranderingen vd stembanden 

 dan kan microchirurgische ingreep nuttig zijn 
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 doel 

 lokale laesies met laser of micro-instrumenten verwijderen 

 rand vd stembanden effen maken 

 of subepitheliaal vocht aspireren 

 verwijderde weefsel moet altijd histologisch w nagekeken omdat op den duur 

dysplasie kan ontstaan 

 igv dysplasie: regelmatige controle aanbevolen 

 leukoplakie (eptiheelhyperplasie, keratosis, pachydermie) 

o epitheel 

 larynxslijmvlies bestaat grotendeels uit respiratoir epitheel (trilhaarepitheel) 

 enkel ware stembanden: niet-verhoornend plaveiseleptiheel 

o tss trilhaarepitheel: eilandjes met plaveiselepitheel 

 w groter door 

 oudere leeftijd 

 roken 

 andere exogene factoren 

 verandering die metaplasie w genoemd 

o lokale hyperplasie vh plaveiselepitheel kan ontstaan: zichtbaar als plaatselijke verdikking 

 ‘leukoplakie’ of ‘keratose’ genoemd 

 w vnl gezien bij pt’en met chronische laryngitis 

 vanuit epitheelverdikkingen kan carcinoom ontstaan DUS premaligne afwijkingen 

o klinische entiteit leukoplakie: histologisch 3 soorten met vss kans op maligne ontaarding 

 hyperplasie 

 plaveiselepitheel is verdikt door toename vh aantal cellagen 

 normale uitrijping vh epitheel 

 er bestaat 

 acantose (diepe projecties vh epitheel in stroma) 

 parakeratose (kernen tot in verhoornde cellen) 

 individuele celverhoorning 

 is simpele hyperplasie vh epitheel zonder celkenmerken die wijzen op maligne 

ontaarding → kans op ontstaan carcinoom is klein 

 dysplasie 

 individuele celveranderingen komen voor 

 kernatypieën 

 veranderde kern-cytoplasmaverhouding 

 veranderde hoeveelheid DNA 

 abnormale mitosen 

 totale opbouw vh epitheel in lagen blijft waarneembaar 

 begin van celveranderingen met verhoogde kans op maligne ontaarding 

 carcinoma in situ 

 alle kernveranderingen w gezien die in carcinoom ook waarneembaar zijn 

 kernatypieën 

 veranderde kern-cytoplasmaverhouding 

 veranderde DNA-profielen 

 abnormale mitosen 

 normale opbouw vh epitheel is verloren gegaan 

 w beschouwd als intra-epitheliaal carcinoom zonder infiltratie in stroma 

 kans op infiltratief carcinoom > 50% (dus is voorloper ervan) 

 behandeling: verwijderd door excisie (bij voorkeur met laser) 

 

Bijzondere vormen van laryngitis 

 Reinkes oedeem = vochtophoping in losmazige bindweefsel vd laag van Reinke onder 

epitheel vd ware stembanden 

o w vnl gezien bij 

 rokers 
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 stemmisbruik 

o klachten 

 chronische heesheid: vaak rauwe, lage stem tgv grotere massa vd stemband 

 oedeem soms zo uitgebreid dat stridor optreedt 

o onderzoek 

 glazig-oedemateus aspect vh stembandslijmvlies 

 oedeem soms zo uitgebreid dat → lijkt op laryngoscopische beeld op breedgesteelde 

stembandpoliep 

o behandeling 

 in eerste plaats: roken ontraden → anders heeft therapie geen zin 

 lichtere vormen: kuur met corticosteroïden voorgeschreven 

 bij blijvend oedeem: stijmvlies vd stembanden kan microchirurgisch w ingesneden 

 oedeemvocht afgezogen 

 reepje slijmvlies verwijderd 

 angioneurotisch oedeem (niet kennen) 

 relapsing polychondritis (niet kennen) 

 mycose (schimmelinfectie) vd larynx 

o etiologie 

 meestal Candida albicans 

 soms blastomycose, aspergillose 

 zelden andere schimmels 

o treden vnl op bij immuundeficiëntie 

 pt’en zijn gepredisponeerd igv 

 diabetes mellitus 

 maligniteiten 

 leverziekten 

 HIV-infectie 

 lichte vorm: bij pt’en die langdurig inhalatiecorticosteroïden gebruiken vb. voor astma 

 deze pt’en hebben dysfonie door combinatie van 

 subklinische slijmvliesmycose 

 corticoïd-myopathie vd mm. vocales 

 

Granulomateuze ontstekingen vd larynx (niet kennen) 

 

Lokale stembandafwijkingen 

 

Stembandknobbeltjes (zangknobbeltjes): bijna symmetrisch optredende, lokale verdikkingen 

 op grens van voorste 1/3e – achterste 2/3e vd ware stembanden 

 heesheid want belemmeren  

o goede trilling vd stembanden 

o sluiting vd glottis  

 meest bij 

o jongvolwassen vrouwen 

o kinderen van 7 – 13 jaar 

 aanvankelijk lokaal oedeem → later meer fibrotisch 

 oorzaak 

o chronisch overmatig stemgebruik 

o verkeerde spreektechniek 

 knobbeltjes ontstaan op plaats waar trillingsamplitude vd stemband grootste zijn → daardoor 

grootste drukkrachten op slijmvlies 

 beroepen? 

o NIET bij getrainde zangers (ondanks naam) 

o wel bij mensen met spreekberoep (vb. leerkracht) → bij keuringen aandacht aan 

schenken 

 belangrijkste klinische verschijnsel: heesheid die toeneemt na lang praten 
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 diagnose = makkelijk owv karakteristieke lokalisatie vd knobbeltjes 

o DD kleine, meestal congenitale cyste van 1 stemband kan soms reactie geven op andere 

stemband → beeld lijkt op stembandknobbeltjes 

 behandeling 

o primair: stemrust  

 zelden zelfs absoluut spreekverbod gedurende enkele weken 

o op lange termijn: stembelasting vermijden door 

 aanleren andere spreekgewoonten 

 zelfs veranderen van beroeps- of vrijetijdsactiviteiten 

o logopedische therapie: verbeteren spreektechniek → knobbeltjes verdwijnen meestal 

spontaan 

o slechts zelden: verwijdering mbv microlaryngoscoop nodig 

 

Stembandpoliepen 

 lokaal optredende, meestal éénzijdige slijmvliesuitstulpsels op ware stembanden 

 etiologie 

o geen duidelijke oorzakelijke factoren 

o mogelijk rol van 

 roken 

 stemmisbruik 

 chronisch hoesten 

 heesheid = enige symptoom 

 aspect vd poliep varieert 

o van bleekglazig tot donkerrood 

o zelfs hemorragisch 

 behandeling 

o microchirurgische excisie is noodzakelijk 

o nagaan of  

 stemtechniek voldoende is  

 aanvullende logopedische therapie noodzakelijk is 

 maligne ontaarding komt niet voor 

 DD van iedere benigne uitziende laryngeale aandoening: mogelijkheid dat er toch carcinoom 

in spel is moet overwogen w → biopsie! 

 

Stembandcysten en sulcus glottidis 

 vss soorten stembandcysten 

o retentiecysten door verstopte klieruitgang 

 tijdens laryngoscopie regelmatig aangetroffen als toevalsbevinding: in of rond 

vallecula, tongbasis en epiglottis 

 geven geen klachten tenzij igv zeer groot 

 behoeven zelden behandeling 

o meestal: congenitale epidermoïdcysten 

 kunnen na ruptuur overgaan in (verworven) sulcus glottidis 

 pt’en klagen over heesheid: in beide vormen suboptimale stem 

 diagnose w gesteld met larynxmicroscoop 

 cyste → w dan tegelijkertijd geëxcideerd 

 congenitale vorm van sulcus glottidis: gleuf in lengteas vh stembandoppervlak 

 

Stembandgranuloom 

 lokale afwijkingen w soms gezien thv processus vocalis van één of beide arytenoïden 

 zijn lokale reacties vh perichondrium op langdurig trauma 

o intubatiegranuloom: na langdurige intubatie → irritatie door endotracheale tube (na 

anesthesie of beademing)  

o contactgranuloom: na stemmisbruik met te harde steminzet 

o chronisch hoesten 
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o mucositis tgv gastro-oesofagale reflux 

 klinisch 

o stemverandering met soms ernstige heesheid bij granuloom of gelijktijdige laryngitis 

o af en toe pijn id keel 

o afwijking ziet er meestal uit als rode, soms wat hobbelige pliep 

 vaak aan bovenzijde vd processus vocalis 

 behandeling 

o aanvankelijk conservatief: antirefluxmedicatie 

o chirurgische verwijdering met CO2-laser kan uiteindelijk nodig zijn 

o intubatiegranulomen hebben meer neiging tot recidief dan andere vormen 

o corticosteroïden en AB: GEEN goed resultaat 

o logopedische therapie: als aanvulling zinvol bij verkeerd stemgebruik 

 DD poliep, granuloom en gelokaliseerd oedeem 

o histologisch niet altijd scherp te onderscheiden 

o overgangsvormen zijn beschreven 

 

Laryngocoele 

 is herniatie vd sinus van Morgagni: wsl tgv grote expiratoire luchtdruk (musici-blazers) bij 

pt’en die aangeboren diepe sinus hebben 

 vulling coele  

o lucht  

o soms pus igv secundaire infectie 

 voorkomen 

o inwendige laryngocele: gladde supraglottische zwelling 

o uitwendige laryngocele: cystische zwelling voor m. SCM 

 w vaak groter als pt blaast op blaasinstrumenten 

 klachten 

o prikkelhoest 

o heesheid 

 behandeling: chirurgische resectie 

 

Gastro-oesophagale reflux (GERD) 

 GERD boven niveau vd oesofagusingang kan leiden tot reeks klachten en afwijkingen van 

keel, larynx en stem 

o gevolg van lokale chronische irritatie door zure maaginhoud 

 belangrijkste klachten 

o al dan niet intermitterende dysfonie 

o stemvermoeidheid 

o globus 

o spanningsgevoel id hals 

o slijmvorming id keel 

o kuchen en schrapen vd keel 

o prikkelhoest 

o vage slikpijn 

o pyrosis (zuuroprisping): typisch kenmerk maar lang niet altijd aanwezig 

 oorzaak: insufficiënt werkende onderste en bovenste oesofagussfincter 

 in wisselende mate aantreffen van 

o oesofagitis 

o motiliteitsstoornissen vd slokdarm 

 laryngoscopie 

o rode, oedemateuze achterste commissuur met soms enig taai slijm 

o vaak ook geen duidelijke afwijking: dan is heesheid gevolg van reactieve laryngeale 

dysfunctie 

o ernstigere gevallen: ontstaan van 

 granulomen, erosies of ulcera vh slijmvlies rond arytenoïden en aan processus vocalis 
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 Reinkes oedeem 

o na tijdje 

 pachydermie 

 epitheeldysplasmie 

 laryngospasmen 

 bevestiging diagnose: 24-uurs pH-meting vd slokdarm en farynx 

 behandeling is multifactorieel 

o dieet gericht op 

 vermagering 

 vermijden voedsel dat maagzuursecretie bevordert 

o slapen in bed waarvan hoofdeinde verhoogd is met ong 25 cm 

o zuurremmende medicatie 

 

DUS heesheid (dysfonie)  

 is aspecifiek symptoom 

 als het niet binnen 4 weken spontaan verdwijnt: specialistisch onderzoek nodig 

 

Tumoren vd larynx 

 

Benigne tumoren vd larynx 

 papillomatose 

o zijn wratachtige tumoren vh slijmvlies vd ware en valse stembanden, epiglottis, trachea 

en farynx 

o w veroorzaakt door humaan papillomavirus (HPV): type 6 en 11 

 verwant aan virus dat condylomata acuminata en wratten teweeg brengt 

 partikels vh virus w in cellen vh slijmvlies gevonden 

o papillomen zien eruit als opvallende, bleekroze, framboosachtige woekeringen 

o histologisch 

 bindweefsel, ontstekingsweefsel en bloedvaten 

 bedekt met hyperplastisch epitheel 

o voorkomen 

 vnl bij kinderen (juveniele papillomatose) 

 verdwijnen vaak in puberteit 

 besmetting wsl voor of tijdens geboorte → bij mama soms conylomata acuminata 

vaststelbaar 

 na behandeling hardnekkige recidiefneiging 

 bij volwassenen: beperkter van omvang en locatie 

o klachten (vnl kinderen) 

 stem is hees 

 bij grote massa papillomen: soms stridor 

o behandeling niet eenvoudig: hardnekkige recidiefneiging (zelfs na ogenschijnlijk volledige 

resectie) 

 met CO2-laser verwijderd terwijl basis vd papillomen w gecoaguleerd 

 door laserbehandeling verdampen papillomen  

 preventie bloeding 

 verspreiding vh virus w voorkomen  

 minder risico op beschadiging  

 vaak moeten pt’en vele malen w behandeld 

 laatste jaren: gunstige resultaten van antivirale middelen 

 via endoscopie ingespoten 

 of systemisch toegediend 

 tracheotomie indien mogelijk vermijden!: owv kans op verspreiding papillomen naar 

lagere luchtwegen 

 mesenchymale tumoren (niet kennen) 
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Maligne tumoren vd larynx 

 

Incidentie 

 West-Europa 

o mannen 1/10.000/jaar 

o vrouwen 1/100.000/jaar 

 varieert sterk per land 

 ontstaan meestal tss 50 – 70 jaar 

 geslacht 

o vnl mannen: 1/1.000/jaar 

o vrouwen: 1/10.000/jaar 

 vss types 

o 90% plaveiselcelcarcinoom (squameus carcinoom, spinocellulair carcinoom): veruit meest 

voorkomende maligne tumor vd larynx 

o andere maligne epitheliale tumoren 

 anaplastisch carcinoom 

 kleincellig carcinoom 

 verruceuze carcinoom 

o belangrijkste niet-epitheliale tumoren 

 chondrosarcoom 

 non-Hodgkinlymfoom 

 evolutie 

o langdurige irritatie slijmvlies (vb. roken) → metaplasie 

o voortgaande irritatie: dysplasie → maligne ontaarding 

o igv beperkt tot epitheel (basaal membraan niet doorbroken): carcinoma in situ 

o uiteindelijk w BM doorbroken → doorgroei 

o carcinomen breiden zich zowel uit over oppervlak vh slijmvlies als in diepte 

 ulceratie: frequent 

 groei vd tumor in diepte leidt tot fixatie vd stembanden 

 kraakbeenskelet vd larynx w ook aangetast 

o metastasering: primair via lymfebanen naar jugulaire lymfeklieren 

 etiologie 

o larynxcarcinoom 

 belangrijkste: roken van sigaretten 

 alcoholabusus: multiplicatief risico 

 HPV? 

 geografie, voeding? 

o overige tumoren: etiologie onbekend 

 10%: carcinoom ontstaat uit langer bestaande epitheelafwijkingen (vb. dysplasiën) 

 4%: simultaan tweede primaire tumor in ademhalingsweg aanwezig 

 

Kliniek 

 larynx w ingedeeld in drie regio’s met ieder vss sublokalisaties 

o supgralottistumoren 30% 

o glottistumoren 65% 

o subglottistumoren 5% 

 belangrijkste symptoom van larynxcarcinoom: heesheid of stemverandering 

o glottistumoren: door lokalisatie op ware stemband in vroeg stadium klachten → meestal 

vroeg gediagnosticeerd 

o supraglottistumoren: heesheid pas na doorgroei tumor in sinus Morgagni of ware 

stembenden dus relatief laat optreden symptoom 

 andere belangrijke, vaak laat optredende klinische verschijnselen 

o pijn  

 door ulceratie vd epiglottis 

 vnl bij slikken 
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o uitstralende pijn naar oor door aantasting vd n. laryngeus superior 

o pijn thv larynx door kraakbeeningroei 

o stridor door vernauwing vh lumen 

o soms zwelling in hals door meta in halsklier als eerste symptoom 

 bijna alleen bij supraglottis tumoren: want gebied rijk aan lymfevaten 

 in eerste onderzoek halskliermeta’s gevonden 

 40% bij supraglottische tumoren 

 3% bij glottische tumoren 

 20% bij subglottische tumoren 

 

Diagnose 

 anamnese: aanslepende heesheid! (vanaf > 3 weken: doorverwijzen) 

 stadium vd tumor w bepaald door TNM-systeem 

o primaire tumor 

 T1: beperkte tumor op 1 of 2 stembanden, normale beweeglijkheid 

 T2: uitbreiding naar sub- of supraglottis 

 T3: tumor van stemband met fixatie 

 T4: tumordoorgroei in larynxskelet of uitbreiding buiten larynx 

o regionale metastasen 

o metastasen 

 onderzoeken voor stadiëring 

o indirecte laryngoscopie 

 tumor meestal goed zichtbaar: voorlopige indruk over lokalisatie en omvang 

 mobiliteit vd stembanden vaststellen 

o definitieve diagnose en stadiëring: aanvullend onderzoek noodzakelijk 

 directe laryngoscopie met biopsie 

 radiologisch onderzoek 

 CT-scan of MRI 

 echo vd hals met evt echogeleide halsklierpunctie 

 thoraxfoto ter uitsluiting longtumoren of metastasen 

 

Behandeling: bestaat gewoonlijk uit radiotherapie of chirurgie 

 keuze w bepaald door 

o uitbreiding vd tumor 

o aanvaardbaarheid vd gevolgen vd behandeling 

o leeftijd, algemene gezondheidstoestand en uiteraard wens vd pt 

 endoscopische resectie via microlaryngoscopie met CO2-laser 

o w bij voorkeur toegepast bij  

 carcinoma in situ  

 kleine T1-tumoren 

o pt moet langdurig w gecontroleerd 

 radiotherapie 

o eerste keuze bij behandeling uitgebreidere T1- en T2-tumoren 

 stadium bij diagnose van glottiscarcinoom: 53% T1, 22% T2 → 75% in aanmerking 

o nadelen 

 tijdelijke maar hinderlijke radiomucositis in bestraalde gebied 

 pijn 

 dysfagie 

 xerostomie (droge mond) door fibrosering van (vnl kleine) speekselklieren 

o stem w op den duur meestal weer nagenoeg normaal 

o chemo-radiotherapie: bij geselecteerde T3-tumoren 

 radiotherapie  

 + 3 cycli cisplatinum: op dag 1, 22 en 44 

o 5-jaarsoverleving 

 90% voor T1-tumoren 
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 60 – 70% voor T3-tumoren 

 uitgebreidere chirurgie 

o nodig voor  

 grote tumoren die met radiotherapie niet te genezen zijn  

 recidieven na bestraling 

o er zijn vss operatietypes met ieder eigen indicatiegebied en met vss gevolgen 

 partiële laryngectomie  

 vss vormen: allen gericht op  

 sparen van glottis 

 vermijden van tracheostoma 

 behouden van stem 

 cordectomie = verwijdering van stemband  

 kan endoscopisch of via externe benadering 

 indicatiegebied: beperkt 

 stem w slechter 

 verticale hemilaryngectomie 

 tot helft vh thyroid, hyoid en arytenoid w weggenomen  

 reconstructie met slijmvlies, spier of autoloog kraakbeen 

 horizontale hemilaryngectomie: supraglottische deel vd larynx en tongbeen w 

verwijderd → stembanden komen tegen tongbasis te liggen 

 ware stembanden blijven gespaard dus ook stem 

 sfincterfunctie vd glottis blijft bewaard maar kort na ingreep toch insufficiënt → 

pt moet (soms moeilijke) fase van slikrevalidatie doorlopen 

 totale laryngectomie  

 is meest radicale behandelingsmethode: verwijdering van larynx met hyoid 

 door wegnemen van larynx: proximale gedeelte vd 

luchtweg verdwijnt 

 defect in neofarynx w gehecht: volledige scheiding van 

adem- en voedselweg ontstaat → voedselopname langs 

orale weg blijft mogelijk 

 stomp vd trachea w aan voorzijde vd hals in huid 

gehecht → permanent tracheostoma w gevormd 

 vereist voortdurende zorg: oa  

 beschermen tegen binnendringend water  

 voorkomen van prikkeling van buitenaf 

 géén verhoogde kans op infecties 

 als tumor is doorgegroeid tot in kraakbeen of farynxwand: moet ook mee 

weggenomen w → reconstructie met vrij gevasculariseerde of gesteelde lappen 

 prognose 

 T3: 65% 5-jaarsoverleving 

 T4: minder gunstig 

o na partiële of totale laryngectomie 

 meestal postoperatieve radiotherapie 

 halsklieren w vaak samen met primaire tumor verwijderd (halsklierevidement) 

 als ze metastasen bevatten: 5-jaarsoverleving daalt 

o revalidatie na laryngectomie 

 na laryngectomie: nieuwe spreekmethode moet w aangeleerd → vss mogelijkheden 

 fistelspraak is meest gebruikte methode met beste spraakopbrengst  
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 via fistel tss trachea en slokdarm w uitgeademde lucht in neofarynx geleid: 

neofarynx w aan trillen gebracht → is basisgeluid dat stembandtrilling vervangt 

 goed hoorbare spraak die relatief snel kan w aangeleerd 

 fistel w open gehouden door kunststof klepprothese: ‘spreekknopje’ (Provox)  

 vss soorten bestaan 

 klepmechanisme maakt het mogelijk om lucht in neofarynx te blazen zonder 

dat voedsel, drank en speeksel vanuit slokdarm in trachea belanden 

 nadeel 

 tijdens spreken moet tracheostoma met hand w afgesloten 

 tenzij igv gebruik ventielmechanisme 

 prothese moet regelmatig w vernieuwd doordat prothesemateriaal door 

schimmelgroei w aangetast → lekkage 

 vervanging kan gewoon op consultatie 

 oesofagusspraak: oudere techniek die w gebruikt als spraakknoopje niet mogelijk is 

 met ‘injectiemethode’ w lucht vanuit mond in neofarynx gebracht → ontsnapt 

vervolgens weer (zoals bij ‘boeren’)  

 voordelen 

 handen vrij om te spreken 

 geen lekkage of dergelijke mogelijk 

 weefseltrilling rond niveau m. cricopharyngeus: zwak en kortdurend 

 spraak is minder luid en vloeiend 

 leerproces beduidend langer 

 elektrolarynx: gebruikt als andere methoden niet werken of onvoldoende resultaat 

opleveren 

 is door batterij gevoede toongenerator in vorm van zaklamp: w tegen huid vd 

hals gehouden thv farynx 

 toongenerator w met drukknop in werking gesteld telkens als gesproken w 

 werkt goed maar geluid klinkt zeer monotoon en onnatuurlijk 

 nieuwe types: variabele frequenties → geluid klinkt natuurlijker 

 pt kan problemen hebben met stoma want ademfunctie vd neus valt weg 

 gevolgen 

 uitdroging en korstvorming in trachea 

 herhaald ophoesten van fluimen 

 grotere gevoeligheid voor bronchitis (ex-rokers) 

 kan gedeeltelijk verholpen w door gebruik ‘stomafilter’ of ‘kunstneus’: reinigt, 

verwarmt en bevochtigt ingeademde lucht 

 aanpassing na totale laryngectomie vraagt veel energie en geduld vd pt en familie 

 vnl beginperiode moeilijk: als spreken nog niet mogelijk is of revalidatie traag op 

gang komt 

 sociale en maatschappelijke omstandigheden veranderen sterk 

 weinig gelaryngectomeerden kunnen in arbeidsproces terugkeren of brengen 

moed daartoe op 

 gelaryngectomeerden kunnen steun ondervinden van lotgenoten waarmee ze in 

contact komen via lokale en landelijke pt’enverenigingen  

 cave hypothyroidie 

 soms moet schildklier weggenomen w 
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 soms laattijdig optredend 

 

Prognose 

 prognose quod vitam na behandeling larynxcarcinoom: afhankelijk van stadium waarin ziekte 

w gediagnosticeerd en behandeld → belangrijkste factoren 

o halskliermetastasen 

o stadium vd primaire tumor 

 bij kraakbeendoorgroei en halskliermeta’s: prognose slecht 

 5-jaarsoverleving 

o T1 – T2 tumoren: 80 – 90% 

o totale groep: 60% 

 10-jaarsoverleving totale groep ong 50% 

o 25% sterft aan locoregionaal recidief 

o 25% sterft door metastasen of tweede primaire tumoren 

 

Traumata 

 trauma door uitwendig geweld 

o kan scherp of stomp zijn 

o verkeers- en sporttraumata komen meest voor 

 botsing: lichaam plots naar voor → hals botst tegen stuur, dashboard of voorruit 

 sport: turnen, karate, vechtsporten 

 misdrijf: wurgen, messteken 

 suïcidepogingen 

o bij larynxtraumata 

 vrijhouden vd ademweg van vitaal belang! 

 directe behandeling in gespecialiseerd centrum noodzakelijk 

o algemeen 

 klachten 

 heesheid 

 pijn 

 ademnood 

 subcutaan emfyseem 

 behandeling 

 rust 

 corticoïden 

 ademweg vrijwaren 

 repositie igv larynxfractuur 

o vss letsels mogelijk 

 hematomen/oedeem 

 waar zichtbaar? 

 thv hals  

 endolaryngeaal  

 spiegelonderzoek 

 zwelling kan zichtbaar zijn 

 soms hematomen 

 door hematomen  

 mobiliteit vd stembanden kan beperkt of opgeheven zijn 

 zelden obstructie vh lumen 

 afwachtende houding is gerechtvaardigd 

 fracturen vh larynxskelet zonder dislocatie 

 meestal veroorzaakt door stomp uitwendig geweld: vnl thyroid breekt door 

compressie tegen wervelkolom 

 kliniek 

 belangrijkste symptoom: heesheid 

 laryngeale beeld komt sterk overeen met hematoom 
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 larynx pijnlijk bij palpatie 

 CT-scan: fracturen zichtbaar 

 beleid 

 afwachtende houding gerechtvaardigd 

 oedeem kan in eerste 12u na trauma optreden → observatie aangewezen 

 prognose 

 meestal volledig herstel 

 soms restverschijnselen vb. lichte heesheid 

 fracturen vh larynxskelet met dislocatie en inwendige slijmvlieslaesies 

 gevolgen 

 dislocatie kan zo ernstig zijn dat lumen vd larynx vernauwd of afgesloten w 

 door slijmvlieslaesies: meestal subcutaan emfyseem 

 kan zich vnl door hoesten sterk uitbreiden 

 eerst in hals 

 later ook naar  

 hoofd  

 mediastinum → levensbedreigend! 

 pt’en krijgen opgeblazen uiterlijk van Michelinmannetje 

 karakteristiek knisperend gevoel bij palpatie vd huid is pathognomonisch 

 behandeling  

 vereist opname en observatie in ziekenhuis 

 bij ernstige dislocatie: open repositie en hechten vh slijmvlies noodzakelijk 

 vaak tracheotomie nodig 

 bij uitgebreid emfyseem: tracheotomie of intubatie voorkomt verdere verhoging 

vd endolaryngeale druk 

 avulsie of transsectie vd larynx  

 tgv scherp geweld 

 messteken 

 soms suïcidepoging 

 behandeling 

 bescherming vd luchtweg en hemostase staan voorop 

 beide wondvlakken moeten asap w gehecht 

o sequellen van trauma (hebben invloed op stem!) 

 fibrose 

 synechieën (stenose): vergroeiingen 

 motiliteitsstoornis 

 trauma door inhalatie 

o inademen schadelijke gassen of hete damp 

 kan irritatie veroorzaken vh larynxslijmvlies 

 soms verbrandingsverschijnselen met  

 slijmvlieslaesies  

 secundaire stenose 

o anamnese: oorzaak meestal duidelijk 

o kliniek 

 belangrijskte symptomen 

 heesheid 

 prikkelhoest 

 soms pijn en gevoel van benauwdheid 

 onderzoek 

 rood en soms oedemateus slijmvlies 

 ernstige gevallen (verbranding dr hete dampen): maceratie vh slijmvliesoppervlak 

o behandeling 

 conservatief 

 ernstig slijmvliesletsel: corticosteroïden (evt in vorm van verneveling) 

 trauma door intubatie 
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o onzorgvuldige intubatie: schade aan intralaryngeale structuur  

 mogelijkheden 

 slijmvliesletsels 

 of zelfs luxatie v één vd arytenoïden 

 gevolgen  

 meestal beperkt 

 als geluxeerd arytenoid gefixeerd raakt: kan blijvende heesheid veroorzaken 

o langdurige intubatie voor beademing kan op 2 manieren schade veroorzaken 

 igv diameter tube relatief te groot voor lumen larynx: druknecrose vh larynxslijmvlies 

 vnl thv 

 ware stembanden 

 cricoïd 

 vnl langdurige intubatie bij jonge kinderen leidt tot deze complicatie 

 na detubatie: granulerend oppervlak vh slijmvlies gezien (granuloom) 

 (zoals ook gezien bij langdurige prikkeling tgv vb. reflux) 

 soms met blootliggend kraakbeen 

 laesies genezen met fibrose en stenose op glottis- en subglottisniveau 

 behandeling: moeilijk 

 langdurige beademing door endotracheale tube met afsluitende manchet (cuff) kan thv 

manchet in trachea druknecrose geven 

 gevaar: grootste als  

 met PEEP (positive end-expiratory pressure) w beademd 

 cuff ter voorkoming van luchtlekkage te hard w opgeblazen 

 ook hierbij kan na detubatie stenose in trachea ontstaan (glottis, subglottis en 

trachea) 

 behandeling tracheastenose: moeilijk → vaak uitgebreide chirurgie 

 conclusie langdurige intubatie 

 kan ernstige schade veroorzaken aan larynx- en tracheaslijmvlies 

 grote zorgvuldigheid bij keuze van tubes (vnl bij kinderen) is essentieel 

 

Neurogene stoornissen vd larynx 

 klachten en symptomen door uitval vd n. vagus 

o afhankelijk van 

 plaats 

 hoofdstam 

 n. laryngeus superior 

 r. internus: sensibel voor bovenste helft larynx 

 r. externus: motorisch voor m. cricothyroideus → spanning vd stembanden 

 n. recurrens (n. laryngeus inferior) 

 sensorisch: onderste helft larynx 

 motorisch: andere larynxspieren → ab- en adductie stembanden 

 uitgebreidheid 

 aard vh ziekteproces 

o meestal is paralyse eenzijdig 

o spontaan optredende bilaterale parese of paralyse: teken van ernstige stoornis op 

centraal niveau 

 uitval vd n. vagus (niveau I, II, III) 

o uitval vd hoofdstam vd n. vagus  

 verlamming v alle ipsilaterale stembandspieren 

 aangedane larynxhelft staat stil: in paramediane stand 

 sensibiliteit supraglottische gebied neemt af → slikklachten en aspiratie mogelijk 

 stem is hees met ‘wilde lucht’ 

o meest voorkomende oorzaken 

 bloeding in medulla oblongata 

 progressieve bulbairparalyse 
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o geassocieerde letsels 

 paralyse n. X kan geïsoleerd optreden 

 kan samengaan met uitval andere hersenzenuwen (nn. IX, XI, XII) → ‘hoge paralyse’  

 geeft ook complete uitval vd farynxmusculatuur (‘gordijnteken’, ‘signe du rideau’) 

door verlamming vd plexus pharyngeus 

 vnl bij bilaterale laesies 

 slikstoornissen 

 aspiratie: ontstaat door 

 onvoldoende propulsie vd voedselbolus 

 onvoldoende sluiting vd glottis 

 heesheid 

o stoornissen thv foramen jugulare (niveau II) 

 uitval n. X gecombineerd met uitval n. IX en n. XI → ‘foramen-jugularesyndroom’ 

 belangrijkste oorzaak: compressie in foramen door tumoren (vb. glomus jugulare-

tumoren) 

 resulteert in paralyse alle takken vd n. vagus 

o tumoren id hals (niveau III) 

 kunnen druk uitoefenen op of ingroeien in n. X 

 symptomen 

 beweeglijkheid farynx en weke verhemelte: intact igv distaal vd aftakking vd rr. 

faryngei 

 soms treedt syndroom van Horner op 

 kenmerken 

 miose 

 ptose 

 enoftalmus 

 door druk op sympathische grensstreng 

 geïsoleerde paralyse vd n. laryngeus superior (niveau IV) 

o oorzaken 

 thyroïdectomie: soms enkel motorische tak (r. externus) vd r. laryngeus superior 

beschadigd 

 andere traumata 

 druk van tumoren 

 ‘neuritis’ 

 idiopathisch 

o dan is enkel m. cricothyroïdeus verlamd 

 spier die stemband aanspant en rekt 

 geeft weinig klachten 

 toonhoogte w wat moeilijker te regelen (bij zingen) 

 stem is beetje minder krachtig 

o laryngoscopisch: moeilijk vast te stellen 

 soms lichte torsie vd glottis zichtbaar 

 ab- en adductie blijven gespaard 

 paralyse vd n. laryngeus inferior (niveau V) 

o belangrijkste oorzaken 

 thyroïdectomie 

 in 1 – 2% vd gevallen gepaard met uitval vd n. laryngeus inferior (n. recurrens) 

 soms postoperatief tijdelijke uitval door 

 oedeem 

 overrekking 

 hematoom 

 tumoren, ontstekingen, compressie of verlittekeningen in verloop vd n. recurrens 

 tumoren in bovenste mediastinum (vnl aan L-zijde) kunnen door ingroei in n. 

recurrens deze doen uitvallen 

 longtumoren: Pancoast syndroom 
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 tumoren van slokdarm 

 tumoren van schildklier 

 metastasen 

 Hodgkin en non-Hodgkinlymfomen 

 n. recurrens kan in verloop w beschadigd  

 bij operatie owv open ductus Botalli 

 door druk van aneurysma aortae 

 door littekenweefsel 

 tgv tuberculeuze lymfeklieren 

 idiopathische paralyse of paralyse vd n. recurrens zonder gekende oorzaak 

 vergelijkbaar met paralyse van Bell vd n. facialis 

 enkel tot deze diagnose besluiten na uitsluiting alle andere mogelijke oorzaken 

 tumoren vh hoofd-halsgebied of bovenste mediastinum als oorzaak vd paralyse 

uitsluiten! 

 doordat n. recurrens L lager is dan R: L 2x meer verlamd 

 spontaan herstel in 80% vd gevallen binnen 6 – 12 maanden 

 kliniek van stembandparalyse (n. vagus of n. recurrens) 

o met indirecte laryngoscopie: eenvoudig om kernmerkende beeld vd 

stilstaande larynxhelft vast te stellen  

 begin: stemband in paramediane stand (niet altijd precies) 

 na langdurige paralyse kan stemband atrofiëren → glottis sluit 

nog minder goed 

 motiliteit van farynx en week verhemelte zijn normaal 

o symptomen 

 stem  

 hees 

 minder krachtig 

 verliest ‘wilde lucht’ door onvoldoende glottissluiting 

 toonhoogte is afgenomen 

 sfincter werkt minder goed 

 pt hoest minder krachtig 

 pt verslikt zich sneller 

o geleidelijk ontstane paralyse geeft minder klachten dan acute 

o bij bilaterale paralyse vd n. recurrens (bijna altijd tgv thyroïdectomie) 

 igv stembanden in intermediaire stand (bilaterale n. vagus): heesheid 

 stembanden in paramediaanstand (bilaterale n. recurrens) → stemspleet zeer nauw → 

pt stridoreus 

 vnl tijdens ispanning of infectie 

 behandeling paralytische stemband 

o 80% vd pt’en met idiopathische verlamming of neuropraxie: spontaan herstel binnen 6 – 

10 maanden 

 in die periode moet pt stem blijven gebruiken en oefenen zonder te forceren 

 logopedische training kan nuttig zijn 

o blijvende paralyse met blijvende insufficiënte glottissluiting kan verholpen w door 

‘medialisatie’ = stemband in adductiestand brengen 

 verlamde, atrofische stemband meer massa geven → endoscopische technieken: 

stemband met teflon, collageen of vet opspuiten  
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 stemband naar mediaal verplaatsen dmv thyroplastiek volgens Isshiki type 1  

o bij bilaterale paralyse vd n. recurrens: vaak nodig om  

 stemspleet operatief te verwijden 

 tracheostoma aan te leggen 

 

Tracheotomie 

 vrije ademweg verzekeren 

o kan tijdelijk met endoscoop: directe laryngoscopie of bronchoscopie 

o langduriger door intubatie, coniotomie of tracheotomie 

 iedere methode heeft eigen voor- en nadelen 

 welke vd methoden gebruikt w: hangt af van 

 situatie (of men zich in ZH bevindt of niet) 

 mate van urgentie 

 oorzaak vd obstructie 

 te verwachten duur vd noodzaak van kunstmatige luchtweg 

 intubatie (nasaal of oraal) 

o is in noodgevallen snelste methode 

o men kan gesiliconeerde pvc-tubes gebruiken die geruime tijd ter plaatse kunnen blijven 

o verdient voorkeur als verwacht w dat pt binnen enkele dagen weer kan w gedetubeerd 

 opblazen van ballon (cuff) voorkomt binnendringen van secreties in long 

 goede continue verpleging vereist 

 tube doorgankelijk houden door regelmatig bronchussecreet af te zuigen 

 inademingslucht adequaat bevochtigen 

o late complicatie van intubatie: stenosering door druknecrose vh luchtwegslijmvlies en 

onderliggend kraakbeen met secundaire verlittekening 

 kans w groter naarmate tube langer in situ blijft 

 vnl bij langdurig opgeblazen manchet rond tube 

 coniotomie = doorboren van membrana cricothyroidea (lig. conicum) 

o snelle noodoplossing: ingreep die zelden nodig is 

 verstikking: eerst 5x Heimlich doen maar igv zeer dringend kan je coniotomie doen 

o met coniotoom w membrana cricothyroidea doorboord (onder 

adamsappel, boven cricoïd) 

 iedere holle pijp met doornsede v enkele mm dat vervolgens in 

trachea w gebracht is voldoende om pt tijdelijk in leven te houden 

 moet binnen 24u vervangen w door tracheotomie: 

kraakbeennecrose vh larynxskelet voorkomen 

o canule van coniotoom heeft geen cuff → geen bescherming tegen 

aspiratie 

o postoperatief: na thoracotomie wel gebruik gemaakt van minitube die enkele weken in 

wat langdurigere coniotomieopening blijft → bronchiale toilet vd pt vereenvoudigen 

 tracheotomie 

o kost meer tijd dan overige ingrepen 

o voordelen 

 delicate gebied vd stembanden w gespaard 

 sfincterwerking vd larynx blijft intact 

 canule kan in principe lang ter plaatse blijven 

 weinig dode ademruimte: belangrijk voor chronische longpt’en 

 bronchiaalsecretie is postoperatief eenvoudig af te zuigen 
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 binnen- en buitencanule → binnencanule kan regelmatig w uitgenomen om te w 

schoongemaakt 

 pt kan vlot slikken met canule 

 itt tube: meestal zo onaangenaam gevonden dat pt’en vaak moeten w gesedeerd 

 met spaarklepje in canule kan normaal w gesproken 

o als pt ernstig benauwd is: best eerst tube of bronchoscoop in trachea brengen → dan in 

alle rust ‘op tube of buis’ tracheotomie uitvoeren 

o techniek  

 huid w verticaal (eenvoudigst) of horizontaal (cosmetisch beste) 

geïncideerd 

 na spreiden vd korte halsspieren in mediaallijn: onder of boven 

isthmus vd schildklier (soms w deze gekliefd) w opening in trachea 

gemaakt 

 bij voorkeur thv 2e of 3e trachearing 

 verzilverde metalen of kunststof canule w in trachea gebracht 

o percutane tracheotomie is variant op tracheotomie 

 trocart w ingebracht door huid en onderliggende weefsels tot in lumen vd trachea 

 2e dokter bedient bronchoscoop: kijkt of trocart idd in trachealumen zit 

 over trocart heen: in opklimmende diameter tubes geschoven tot gewenste diameter 

vd tube is bereikt 

o acute complicaties 

 bloedingen 

 pneumothorax 

 fausse route: canule in mediastinum ipv in trachea 

o late complicatie: stenose vd luchtweg  

 tgv verlittekening 

 thv tracheotomieopening 

 thv opgeblazen cuff 

 of thv distale uiteinde vd canula als dit slijmvlies en onderliggend kraakbeen heeft 

geërodeerd 

 enkele keer kan door zelfde manier hier zelfs oesofagotracheale fistel ontstaan 

 bij beademing moet daarom goed georganiseerd beleid gevoerd w 

 ieder uur tijdelijk druk vd cuff afnemen 

 cuff niet te sterk op blazen 

 tracheastenose is moeilijk te behandelen afwijking → moet voorkomen w 

 

Nog eventjes te gaan! 
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Farynx en tonsillen 

 

Inleiding: farynx 

 buisvormige structuur die achterzijde vd neus en mondholte verbindt met larynxingang en 

slokdarmingang 

 w verdeeld in nasofarynx, orofarynx en hypofarynx 

o grenzen tss delen: in anatomisch opzicht niet scherp 

o pathologie vd anatomische gebieden: heel verschillend  

 

Onderzoek van farynx 

 nasofarynx 

o moeilijk toegankelijk voor onderzoek want ligt achter neus en palatum molle → inspectie 

onmogelijk zonder hulpmiddelen 

o onderzoeksmethoden 

 rhinoscopia posterior 

 nasofaryngoscopie: neusendoscoop w tot in nasofarynx doorgeschoven 

 vervangt meer en meer rhinoscopia posterior 

o insufficiëntie vh velum palatinum leidt tot open neusspraak 

 normaal mag bij spreken geen lucht langs neus ontsnappen tenzij bij uitspreken vd 

nasale medeklinkers (m, n en ng) 

 igv uitgesproken open neusspraak: luchtontsnapping hoorbaar en storend 

 in lichte gevallen: best te detecteren door koude spiegel onder neus vd pt te houden 

terwijl hij ‘ie’ zegt 

 orofarynx: inspectie en palpatie 

o meeste afwijkingen kunnen opgespoord w zonder bijzondere hulpmiddelen 

o tongbasis moeilijker waarneembaar → palpatie en spiegelonderzoek hierbij wel belangrijk 

 hypofarynx 

o w tegelijk onderzocht met larynx dmv indirecte of directe laryngoscopie 

 door pt hoofd naar R en L te laten draaien: sinus piriformis ontplooit zich 

o andere mogelijkheden voor onderzoek 

 flexibele endoscopie tijdens slikbeweging: FEES (flexible endoscopic evaluation of 

swallowing) 

 directe laryngoscopie onder narcose 

 vss vormen van radiologisch onderzoek 

 

Nasofarynx (rinofarynx, epifarynx) 

 

Anatomie en fysiologie 

 nasofarynx w bij kinderen gedeeltelijk opgevuld door adenoïd 

o involueert voor puberteit 

 heffingsspieren: kunnen verhemelte opheffen → nasofarynx afsluiten vd orofarynx 

o heffen vh palatum molle en contractie vd m. constrictor pharyngeus aan achterwand 

o bij insufficiënt palatum: spierwelving vd m. constrictor pharyngeus kan w gezien als ‘wal 

van Passavant’ 

o voorkomt dat voedsel in neus komt 

 indien dit niet goed werkt: nasale regurgitatie mogelijk 

o ook tijdens spreken moet palatum molle neus afsluiten 

 behalve bij uitspreken nasale medeklinkers: m, n, ng 

 stoornissen  

 igv neus volledig toe (vb. verkouden): ‘gesloten neusspraak’ = hyponasale spraak 

 als je neus niet kan afsluiten: ‘open neusspraak’ (hypernasaliteit) 

 enorm moeilijk te verstaan, hele spraak is nasaal  

 verhemeltespleet: opereren voordat spraak op gang komt! 

 soms is verhemelte toch nog net wat te kort → velopharyngeale insufficiëntie 

kan ontstaan (want nasofarynx kan niet goed afgesloten w) 
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o bij bespelen blaasinstrument sluit je nasofarynx ook af 

 vb. stress velopharyngeale insufficiëntie: enkel bij verhoogde drukken kan lucht 

ontsnappen naar nasofarynx 

 toegang tot buis van Eustachius w geopend door contractie vnl m. tensor veli palatini 

o innervatie: n. V,3 

o vb. kauwen, slikken, … bij stijgen/dalen om hem te openen 

 wand vd nasofarynx 

o bekleed met plaveiselcelepitheel 

o bevat veel lymfevaten 

 

Congenitale afwijkingen: choanaal atresie 

 1/7.000 geboorten 

 benige of vliezige afsluiting vd neusholte 

o w veroorzaakt door stoornis in embryonale ontwikkeling 

o dus choana (overgang vd neus naar mond) niet doorgankelijk 

 voorkomen 

o vaker bij meisjes 

o soms gepaard met andere congenitale afwijkingen 

 uni- of bilateraal 

o unilaterale choanaalatresie 

 vaak pas na enige jaren ontdekt want weinig klachten 

 choana dicht → secreties kunnen niet door mucociliair transport naar achter 

getransporteerd w  

 belangrijkste symptoom: eenzijdige theraperesistente, niet-foetide rhinorrhoea 

 DD corpus alienum in neus 

 infecties 

 behandeling kan uitgesteld w tot ong 6 jaar (eenvoudiger om te opereren dan) 

o bilaterale choanaalatresie: veroorzaakt direct na geboorte problemen 

 gevolgen 

 afsluiting vd natuurlijke ademhalingsweg vd pasgeborene = neus 

 babies kunnen niet door mond ademen tgv anatomie vd larynx (bij babies veel 

hoger)! 

 acuut probleem: kan niet ademen → kort na geboorte: intubatie en beademing 

 voeding is vrijwel onmogelijk 

 diagnose 

 diagnose w gesteld door sondage vd neusholten met flexibele sonde  

 exacte diagnose vd plaats en dikte vd atresie: radiologisch onderzoek 

 w zo snel mogelijk na geboorte operatief verholpen 

 endoscopisch: beenderige of membraneuze plaat w bilateraal weggenomen 

 postoperatief: siliconenbuisjes in neus 

 gedurende meerdere maanden 

 om stenosering en daarmee recidief te voorkomen 

 

Ontstekingen 

 infectie vd nasofarynx: bijna altijd adenoiditis 

 zeldzame ontsteking gaat uit vd bursa van Thornwaldt (bursa van Thornwaldt = restant vh 

zakje van Rathke die tss atlas en m. constrictor pharyngeus ligt) 

o geeft cycteuze zwelling 

o behandeling: incisie en marsupialisatie 

 

Tumoren 

 

Benigne tumoren 

 komen in nasofarynx weinig voor 

 zelden kan grote hypofysetumor tot in nasofarynx reiken 
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 craniofaryngeoom: tumor die uitgaan v embryonale resten vh zakje van Rathke 

 juveniele angiofibroom 

o tumor die uitsluitend bij jongens in 2e levensdecade optreedt 

o zeer vaatrijke mesenchymale tumor 

o gevolgen 

 neusverstoppingsklachten 

 soms ernstige bloedingen 

o voorkomen 

o weinig in West-Europa maar wel frequent in Centraal-Europa 

o kan tot in schedelbasis en zelfs intracranieel groeien 

o behandeling: chirurgische excisie 

 zelden: teratoom id nasofarynx 

 

Maligne tumoren 

 komen niet meer vaak voor in westerse landen maar wel in Zuidoost-Azië 

o sommige streken (oa Zuid-China): zelfs meest frequente tumoren met even grote 

incidentie als longcarcinoom (25 – 60/100.000/jaar) 

o oorzaak wsl combinatie van 

 vitamine A gebrek 

 voeding met nitrosamine-bevattende rauwe vis 

 genetische factoren 

 bij histologisch onderzoek: meestal  

o plaveiselcelcarcinoom 

o anaplastisch carcinoom = lympho-epithelioma 

 bevat kenmerkende lymfoïde infiltratie 

o non-Hodgkin lymfoom 

 bij meeste pt’en met nasofarynxtumor w verhoogde titer tegen Epstein-Barrvirus gevonden 

o in tumorcellen: viruspartikels te isoleren 

o titers zijn maat voor activiteit vd tumor → kunnen normaliseren na succesvolle 

behandeling vd tumor 

 symptomen pas als tumor al groot is → alert zijn: denken aan nasofarynxtumor bij 

o meestal eenzijdige (soms dubbelzijdige) otitis media met effusie 

 gevolg van afsluiting vd BvE bij volwassenen 

 kan lange tijd eerste en enige symptoom zijn van nasofarynxcarcinoom 

 daarom: bij therapieresistente OME bij volwassenen altijd nasofaryngoscopie doen 

 liefst gecombineerd met biopsie 

o iedere verdachte klier in hals bij mensen > 30 jaar 

 moet doen denken aan maligne proces in hoofd-halsgebied 

 in aantal gevallen: nasofarynx-carcinoom 

 andere belangrijke klinische verschijnselen 

o onverklaarde rhinorrhoea 

o onverklaarde hoofdpijn 

o uitval van hersenzenuwen: vnl n. abducens 

 belang van tijdige diagnose! 

o w gesteld obv nasofaryngoscopie met biopsie 

o vaak w bij eerste onderzoek al halskliermetastasen gevonden (60%) 

 stadiëring nasofarynxtumoren 

o T1: tumor beperkt tot nasofarynx met evt uitbreiding in orofarynx en/of neusholte 

o T2: tumor met parapharyngeale uitbreiding 

o T3: tumoruitbreiding in bot of naar bijholten 

o T4: tumoruitbreiding door schedelbasis heen of uitval van hersenzenuwen 

 behandeling 

o in algemeen radiotherapie 

o afhankelijk van stadium: in combinatie met chemotherapie (dus chemoradiotherapie) 

 prognose 
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o 5-jaarsoverleving ong 40% 

o iets betere prognose 

 anaplastisch carcinoom 

 non-Hodgkin lymfoom 

 

Orofarynx 

 

Anatomie en fysiologie 

 orofarynx omvat 

o palatum molle 

o tonsilbogen met tonsillen 

o tongbasis met tongtonsillen tot aan papillae circumvallatae 

o achterste farynxwand vanaf vrije rand vh palatum molle tot bovenzijde vd epiglottis 

 grenzen zijn niet scherp maar belangrijk voor goede classificatie van tumoren  

 ring van Waldeyer: tong- en keeltonsillen + adenoïd 

o ring van lymfoïd weefsel → van immunologisch belang 

 

Congenitale afwijkingen = zeldzaam behalve congenitale spleet vh palatum molle als onderdeel 

van cheilopalatoschisis  

 embryologisch: tss 8 – 12 weken zws is gehemelte normaal gevormd 

 gespleten uvula (uvula bifida)  

o kan geïsoleerd voorkomen 

o w beschouwd als beperkte vorm van palatoschisis 

 herstel 

o verhemelte moet chirurgisch hersteld w voordat spraakontwikkeling op gang komt! 

o lip w eerder hersteld: op 3 maanden 

 syndroom van Pierre-Robin: gekenmerkt door hypoplasie vd onderkaak 

o mandibulaire hypoplasie → tong kan niet indalen → zit tss 2 platen bij embryonale 

ontwikkeling 

o tong w naar achteren verplaatst door te beperkte ruimte → slik- en 

ademhalingsproblemen mogelijk 

 

Adenoïd en tonsillen: ring van Waldeyer 

 

Inleiding 

 adenoïd en tonsillen zijn lymfoïd weefsel met zelfde bouw en structuur als lymfeklieren 

o gemeenschappelijk met lymfeklieren 

 B-lymfocyten georganiseerd in follikels (antistoffen: humorale afweer) 

 daarrond T-lymfocyten 

o onderscheiden zich van lymfeklieren door buitenoppervlak: plaveiselcelepitheel met diepe 

crypten (want antigenen komen van buiten lichaam dus contactoppervlakte moet hoog zijn) 

o onderdeel vh lymfoïde systeem (MALT, mucosa associated lymphoid tissue) 

 op jonge leeftijd: belangrijke rol bij opbouw humorale en cellulaire immuniteit (wsl vnl 

door aan oppervlak aangeboren antigenen) 

 vormen eerste barrière tegen langs neus en mond binnendringende pathogenen: via  

 activatie B-cellen 

 productie IgM en IgA 

 vnl belangrijk gedurende eerste levensjaren → na 10e levensjaar treedt atrofie op 

 ontstekingen vd ring van Waldeyer komen veel voor  

 keelontstekingen berusten op 

o tonsillitis 

o peritonsillair abces 

o adenoitis 

o faryngitis  

 als slijmvlies vd keelwand ontstoken is 
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 kan acuut of chronisch zijn 

 acute fase 

 klinisch beeld lijkt op acute tonsillitis maar klachten zijn minder uitgesproken 

 geen beslag op tonsillen 

 farynxslijmvlies: diffuus rood 

 keel is pijnlijk 

 meestal geen koorts 

 hangt vaak samen met acute rinitis 

 klachten verdwijnen spontaan na enkele dagen 

 chronische faryngitis 

 kliniek 

 keelpijn 

 droge kuchhoest 

 farynxbeeld 

 evt normaal 

 droog 

 diffuse roodheid (hyperemie) met soms kleine rode verhevenheid 

(follikels) in keel 

 zelden bacteriële of virale verwekker aantoonbaar 

 oorzaak: chronische irritatie  

 bovenste luchtweginfectie (URI) vb. chronische postnasale drip 

 reflux 

 roken 

 uitdroging 

 gastro-oesofagale reflux 

 zuur dat opstijgt kan slokdarm irriteren → oesophagitis en zuurbranden 

 zuur tot boven bovenste slokdarmsfincter: komt in keel en larynx = nog 

minder bestand tegen maagzuur  

 symptomen 

 globus: gevoel dat er iets in keel zit 

 irritaties van keel en larynx 

 keelklachten kunnen op voorgrond staan (dus kunnen aanwezig zijn 

zonder oesofagitis want keel heel gevoelig voor zuur): slijmvorming, 

kuchen, schrapen, heesheid, … 

 diagnose 

 inspectie farynx/larynx 

 24-uurs pH-metrie 

 behandeling 

 dieet: geen bruisende dranken, pepermunt, koffie, … 

 slaaphouding: hoofdeinde tijdens slapen iets hoger 

 medicatie (moet vss maanden genomen w voordat je effect ziet op 

farynx en larynx) 

 pt’en klagen van droge en rauwe keel → sprake van ‘pharyngitis sicca’ 

 behandeling 

 geruststelling 

 enkel symptomen behandelen 

o ontsteking vd larynx 

 

Adenoïd (neusamandel) 

 is lokale verdikking door lymfoïd weefsel op achterwand vd nasofarynx thv palatum molle 

 jonge kinderen: adenoïd welft in nasofarynx soms zo sterk naar voor dat deze vrijwel 

volledig w afgesloten 

o belemmert neusademhaling → kind ademt voortdurend met open mond 

 valt meeste op 

 gestoorde neusademhaling heeft gevolgen voor ademhalingsfysiologie 
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 mond droogt uit → verhoogde kans op cariës 

 kind snurkt en slaapt onrustig 

o door frequente rinitiden: ontstaan van (purulente) loopneus en vaak vergrote 

lymfeklieren aan kaakhoek 

 gevolgen 

o psychische welbevinden vh kind w negatief beïnvloed door daaruit voortvloeiende 

slaapstoornissen en concentratiezwakte 

o bij uitgesproken gevallen: typische uiterlijk van facies adenoidea ontstaat 

 moet onderscheiden w van habitueel mondademen 

 chronisch met mond ademen → weerslag op uitgroei vh gelaat 

 normaal bevindt tong zich in dak vd mond (bij gesloten mond) → druk naar lateraal 

 bij tong laag in mond door open mond: eerder verticaal groeipatroon met smallere 

bovenkaak, lang gezicht, openhangende mond, … 

o door afsluiting of infectie BvE: OMA of OME kan optreden 

o spraak: problemen voor articulatie 

o in keel afdalende slijmen, hoesten, bronchitis, … 

 diagnose 

o obv klinische beeld gesteld 

o vaststellen vd grootte vh adenoïd: niet altijd eenvoudig 

 lukt soms met spiegelonderzoek (rhinoscopia posterior) 

 bij twijfel: laterale röntgenopname vd nasofarynx kan w gemaakt 

 therapie: adenotomie (verwijderen vh adenoïd) 

o gebeurt met ringmes: achter verhemelte naar nasopharynx → adenoïd afschrapen  

 want niet omkapseld 

 dus eigenlijk niet volledig wegnemen! (kans dat het terug groeit na operatie) 

o soms indicaties: recidiverende OMA en OME 

o kortdurende ingreep → bij kinderen in dagbehandeling gedaan 

o geen scherpe leeftijdsgrens maar bij kinderen < 1 jaar en > 10 jaar zelden indicatie 

 

Tonsillen (keelamandelen) 

 

Liggen in orofarynx ingesloten tss arcus palatoglossus en arcus palatopharyngeus 

 door dun fibreus kapsel scherp afgegrensd tov farynxmusculatuur 

 op jonge leeftijd: vaak relatief groot 

o mogelijk als uiting van verhoogde activiteit 

o grootte is vaak wisselend en van geen belang behalve als ze farynx bijna afsluiten 

(kissing tonsils) 

 tonsillen herbergen in crypten veel commensale en soms pathogene bacteriën zonder dat ze 

klinische verschijnselen veroorzaken 

 

Angina tonsillaris = tonsillitis = acute ontsteking vd tonsillen 

 komt voor bij kinderen 2 – 6 jaar 

o in 11% 1x/jaar 

o in 5% 2x/jaar 

o in 3% ≥ 3x/jaar 

 oorzakelijk 

o grootste deel v deze acute keelontstekingen w veroorzaakt door virus 

o meest gekweekte bacterie: β-hemolytische streptokok 

 kliniek 

o keelpijn  

o temperatuurverhoging 

o door pijn is slikken bemoeilijkt 

o meestal algemene malaise en foetor ex ore 

o tonsillen zien er rood en gezwollen uit 
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 gewoonlijk lacunen bedekt met fibrineus of purulent beslag: manifesteert zich als witte 

strepen of stippen 

 beslag kan conflueren en tonsillen volledig bedekken 

o klieren in hals zijn vaak vergroot en pijnlijk 

 ontsteking is altijd bilateraal 

o uitzondering: angina van Plaut-Vincent 

 stellen vd diagnose is klinisch (niet moeilijk)!: aspect vd keel is karakteristiek 

o soms zijn alleen tonsillen rood 

o in principe: verder onderzoek niet nodig 

 speciale vormen keelontsteking 

o steeds overwegen: mononucleosis infectiosa (ziekte van Pfeiffer, klierkoorts) 

 veroorzaakt door Epstein-Barrvirus 

 komt veel voor bij oudere kinderen en jongvolwassenen 

 gepaard met gegeneraliseerde lymfeklierzwellingen, hepato- en splenomegalie 

 kliniek 

 smerig confluerend beslag op tonsillen 

 foetor ex ore 

 dan leiden bloedbeeld en resultaten van specifieke test snel tot diagnose 

 bloedbeeld: karakteristieke lymfocytose 

 serologie: antistoffen tegen EBV 

 ziekte w gewoonlijk gevolgd door periode van malaise: kan maanden duren 

 belangrijk om te weten want dan contra-indicatie voor AB! 

 bij penicilline-achtige AB reageren pt’en bijna allemaal met huidrash!! 

o als tonsillitis optreedt bij mensen die medicijnen gebruikten: aan agranulocytose denken 

o stoornissen in immunologische afweer en leukemie kunnen zich voordoen als tonsillitis 

o angina van Plaut-Vincent 

 veroorzaakt door menginfectie van spirocheten en fusiforme bacillen 

 lichte infectie 

 treedt vaak op in gesloten gemeenschappen vb. kazernes 

 karakteristiek 

 uitgeponst en pijnlijk ulcus in één vd tonsillen 

 foetor ex ore 

 temperatuursverhoging is gering 

o specifieke ontstekingen vd tonsillen kunnen w veroorzaakt door difterie, syfilis en tbc 

 behandeling 

o banale bacteriële of virale tonsillitis  

 behoeft enkel symptomatische behandeling 

 bedrust 

 zachte voeding 

 evt pijnstillers 

 genezing treedt binnen enkele dagen spontaan op 

 complicaties zijn zeldzaam 

o antibiotica: weinig invloed op klinisch verloop van tonsillitis 

 moeten bij voorkeur niet w voorgeschreven! 

 pt’en met mononucleosis infectiosa w zelfs zieker en blijven langer ziek bij behandeling 

met AB 

 wel aangewezen bij angina tonsillaris in volgende gevallen 

 aanslepende klachten en erg zieke pt’en (heel hoge koorts) 

 pt’en met verhoogde kans op endocarditis lenta zoals vb. na acuut polyarticulair 

reuma en bij hartklepgebrek 

 ≥ 3 recidieven op één jaar (door β-hemolytische streptokokken) 

 pt’en met verminderde weerstand (immuungecomprommiteerd) 

 epidemie in gesloten gemeenschap 

o tonsillectomie na vele recidieven 

 complicaties 
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o acute complicatie: peritonsillair abces 

 tonsillitis breidt uit buiten kapsel vd tonsil 

 typisch unilaterale zwelling → duwt tonsil in mediale richting en palatum molle verdikt 

oedemateus  

 zichtbare asymmetrie vd tonsilbogen (uvula naar andere kant geduwd) 

 ontstaan van trismus: mond kan nauwelijks geopend w 

 eten vaak onmogelijk en drinken moeilijk owv 

 trismus 

 heftige pijn 

 pt heel ziek 

 behandeling 

 punctie/incisie en drainage van abces 

 AB in hoge doses 

 vaak toegepast alternatief: tonsillectomie à chaud 

 wegnemen vd tonsil waardoor abces onmiddellijk draineert 

 onder algemene narcose 

o chronische tonsilhypertrofie kan leiden tot slaapapneusyndroom 

 bij kinderen kunnen tonsillen zo groot zijn dat ze keelholte sterk vernauwen 

 igv ook vergroot adenoïd: ademhaling kan vnl ’s nachts belemmerd zijn 

 resultaat (kunnen eerste tekenen zijn van slaapapneusyndroom) 

 onrustig en luidruchtig slapen 

 nachtmerries 

 vermoeidheid overdag 

 verhoogde ademweerstand kan op den duur leiden tot hypertrofie vd R harthelft en 

zelfs tot cor pulmonale 

 adenotonsillectomie → verdwijnen vd verschijnselen 

o zeldzame complicaties (slechts 0,03%) 

 acute glomerulonefritis  

 acuut polyarticulair trauma 

 streptokokkeninfectie kan na ziektevrije periode van 3 – 6 weken gecompliceerd w 

door acute polyarticulaire gewrichtsontsteking 

 meestal vd grote gewrichten 

 gaat soms gepaard met acute endocarditis 

 moet met AB behandeld w 

 

Tonsillectomie 

 indicaties 

o w vnl toegepast na recidiverende acute tonsillitis 

 aantal episodes 

 3 – 5 per jaar 

 of 4 per jaar gedurende 2 jaar 

 … 

 zeker zijn dat het recidiverende tonsillitis is en niet faryngitis! 

 want bij faryngitis heeft tonsillectomie geen nut 

 rol huisarts: verwijsbrief 

 voorkomen van zeldzame complicaties? = op zich geen reden voor tonsillectomie 

(gezien zeer lage incidentie vd complicaties) 

o peritonsillair abces: tonsillectomie à chaud 

o hypertrofie vd tonsillen 

 obstructieve ademhaling: slaapapnee 

 dan vaak ook groot adenoïd → gecombineerde adenotonsillectomie 

 slikken? spreken? 

o voedselretentie in crypten 

 voedselresten w omgevormd in tonsilstenen (witte bolletjes) → stinken 

 behandeling 
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 eerste oplossing om vorming tonsilstenen te voorkomen: tonsilmassage 

 pt’en verdragen dit niet steeds 

 helpt niet bij iedereen 

 anders: tonsillectomie 

 onderste leeftijd: 3 jaar 

o soms (vnl bij slaapapnoe) moet eerder w ingegrepen 

o zelden nodig > 40 jaar 

 keeltonsillen hebben kapsel → kunnen volledig gereseceerd w en verwijderd uit loge (zonder 

recidief) 

 techniek 

o bij kinderen tot 10 jaar: tonsillectomie kan volgens guillotinemethode (Sluder)  

 kan onder diepe inhalatieanesthesie plaatsvinden  

 bij voorkeur onder volledige narcose met endotracheale intubatie 

o bij volwassenen: altijd chirurgische dissectie 

 nazorg na (adeno)tonsillectomie 

o observatie op bloeding 

 nabloeding mogelijk want weefsel w niet gehecht → aan weerszijdes vd keel zijn 

wondes 

 treden vnl op kort na operatie (niet uitsluitend) 

 kinderen: daghospitalisatie → 6 uur in observatie nadien  

 volwassenen w één nacht opgenomen 

o pijnstilling: essentieel want heel pijnlijke operatie 

 vnl bij volwassenen 

 kinderen iets minder pijn maar toch ook goede pijnstilling nodig 

o vochtinname, voeding 

 moeten bewaakt w want slikken is pijnlijk 

 in genezingsfase ontstaat wit beslag in tonsilloges: GEEN infectie maar gewone 

genezingsproces in mond → geen behandeling nodig (zeker geen AB starten) 

 nadelen adenotonsillectomie? 

o ingreep zelf 

 anesthesie 

 bloeding: tonsillen > adenoïd 

 functiestoornissen na adenoïdectomie: tijdelijk open neusspraak 

 verdwijnt meestal na enkele maanden 

o immunologische gevolgen? 

 niet helemaal duidelijk: studies tonen géén toename van infecties (dus wsl kan je ze 

wel missen)  

 wsl wel rol vroeg in leven dus niet doen < 2 jaar (behalve igv goede reden) 

o recidief? 

 adenoïd niet goed omkapseld → kan terugkomen 

 tonsillen zijn omkapseld → kan volledig weggenomen w zonder recidief 

 

Tongtonsillen 

 liggen tss vallecula en papillae circumvallatae op tongspieren (m. hyoglossus) 

 klachten 

o in algemeen: weinig 
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o soms raken ze ontstoken en hypertrofiëren 

o zelden zo groot dat klachten ontstaan 

 obstructieklachten (slaapapnoe) 

 spraakafwijkingen (aardappelspraak) 

 globusklachten 

 vergrote of ontstoken tongtonsillen die klachten geven: kunnen w verwijderd 

o chirurgisch of met CO2 laser 

o exacte dissectie is lastig owv ontbreken van kapsel 

o sterk postoperatief oedeem kan gevaarlijk zijn door optredende luchtwegvernauwing 

 

Hypofarynx 

 

Anatomie en fysiologie 

 in hypofarynx kruisen voedsel- en ademweg elkaar 

 w onderverdeeld in volgende gebieden 

o sinus piriformis L en R 

o postcricoïdstreek 

o hypofarynxachterwand 

 bekleding: plaveiselepitheel dat onderliggende constrictoren vd farynx bedekt 

 ondergrens vd hypofarynx: m. cricopharyngeus (onderste constrictor) = ingangssfincter vd 

slokdarm 

 tijdens slikken: spieractiviteit vh aangezicht, lippen, tong, verhemelte, farynx en larynx 

moeten nauwkeurig op elkaar afgesteld zijn 

o mondholte 

 voedsel gemalen en bevochtigd 

 spijsbrok door tong naar achteren verplaatst 

 tong w tegen verhemelte geduwd → voedselbolus naar achter geduwd 

 bewuste fase: willekeurige beweging 

o orofarynx: mondfase vd slikact gaat over in faryngeale fase 

 w automatisch in gang gezet: bewust maar niet meer onder controle vd wil 

 palatum sluit nasofarynx af 

 afsluiting toegang naar larynx 

 m. constrictor pharyngeus superior welft zich naar voren = ring van Passavant 

 tongbeen w naar voor boven getrokken en trekt epiglottis mee → tongbasis stulpt 

over epiglottis heen en drukt deze naar beneden 

 valse en ware stembanden sluiten 

o farynx verplaatst spijsbrok in richting vd inmiddels geopende slokdarmingang 

 

Slikstoornissen: oorzaken 

 stoornis in neuromusculaire slikmechanisme 

 divertikel van Zenker = lokale uitstulping vh slijmvlies vd hypofarynxachterwand  

o door zwakke plek tss dwarse en schuine spiervezels vd m. cricopharyngeus = driehoek 

van Killian 

o voorkomen 

 vnl oudere leeftijd 

 mannen > vrouwen (2:1) 

o niet-adequate relaxatie vd m. cricopharyngeus tijdens slikken → bij 

iedere slikbeweging kortdurende drukverhoging vlak boven sfincter 

 hierdoor stulpt hypofarynxachterwand uit (voedsel kiest weg 

van minste weerstand) 

 divertikel begint klein → neemt geleidelijk in grootte toe: kan 

tot 15 cm groot w 

o symptomen 

 geleidelijk ontstaan slikstoornissen (dysfagie) 

 pt’en hebben gevoel dat er iets in keel blijft steken: globus 



Ine Bollen    NKO | 2015 - 2016  

113 | P a g i n a  
 

 doordat divertikel tijdens maaltijd gevuld raakt: drukt slokdarm dicht 

 tijdens slikbeweging w vaak borrelingen in divertikel gehoord 

 soms (vnl in liggende houding): regurgitatie van onverteerd voedsel 

 op den duur kan pt vermageren door voedselgebrek 

o diagnose w radiologisch bevestigd met contrastvloeistof: divertikel goed zichtbaar 

o behandeling: chirurgisch! 

 doorgaans langs endoscopische weg 

 ingang vh divertikel w zichtbaar gemaakt → weefsel’brug’ vd m. cricopharyngeus w 

gekliefd met snijdende nietjestang of CO2-laser 

 hierdoor: divertikel gaat tot lumen vd slokdarm behoren 

 weinig invasieve methode: slechts korte opnameduur volstaat 

 externe weg: toegang voor m. SCM en mediaal vd grote vaten 

 optie 1 

 divertikel verwijderd  

 myotomie vd m. cricopharyngeus om recidief te voorkomen 

 optie 2 

 diverticulopexie: ipv divertikel te excideren w het naar boven opgehangen → kan 

zich nt meer vullen 

 dan w ook myotomie verricht 

 voordeel: hypopharynx moet niet geopend w 

 belangrijkste complicatie beide methoden: mediastinitis door lekkage speeksel of 

voedsel door defect id wand 

 tumoren vd hypofarynx 

o komen minder vaak voor dan tumoren vd larynx maar lijken erop in symptomatologie, 

diagnose en therapie 

o belangrijke oorzakelijke factoren: chronisch misbruik tabak en alcohol 

o APO 

 85% plaveiselcelcarcinomen 

 lymfomen: ring van Waldeyer 

 … 

o etiologie carcinoom 

 roken 

 alcoholabusus 

 humaan papillomavirus  

 vnl orofarynx 

 iets jongere pt’en 

 geassocieerd met orale seks 

o voorkomen 

 vnl > 55 jaar 

 carcinoom vd sinus piriformis: bijna uitsluitend bij mannen (2:1) 

 socio-economische status en voeding 

 minder eten van fruit en groenten 

 zijn met elkaar verbonden vb. lagere socio-economische status → andere voeding 

 postcricoïdcarcinoom: vnl bij vrouwen  

 maar minder vaak dan sinus piriformis carcinoom 

 bij vrouwen soms voorafgegaan door syndroom van Plummer-Vinson (anemie, 

achylia gastrica en lepeltjesnagels) 

o tgv nauwe anatomische relatie: doorgroei naar larynx eerder regel dan uitzondering 

o symptomen (vaak laattijdig) 

 (globus) 

 dysfagie 

 slikken vaak pijnlijk (bij maaltijd) 

 oorpijn bij slikken (1/2 vd pt’en) 

 zwelling id hals: halskliermetastasen (relatief vroeg aanwezig) 

 laryngeale symptomen treden relatief laat op 
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 stemklachten door fixatie v één vd arytenoïden door doorgroei vd tumor 

 hematemesis 

 gewichtsverlies 

o hypofarynxcarcinoom: indirecte of directe laryngoscopie nodig 

o meta’s treden vroeg op 

 ong 50% vd pt’en met sinus piriformis tumor hebben bij 1e onderzoek al aantoonbare 

metastasen 

 20% heeft op dat moment occulte meta’s 

o tumoren w gestadieerd volgens TNM-systeem 

 hypofarynx w hierbij in 3 regio’s opgedeeld 

 sinus piriformis 

 postcricoïdstreek 

 achterste farynxwand 

 T-stadium 

 T1 = tumor uitgaande v 1 regio en < 2 cm 

 T2  

 tumor met uitbreiding naar meer regio’s  

 of > 2 cm maar < 4 cm 

 T3 

 tumor > 4 cm 

 of fixatie vd stembanden 

 T4 = tumor tot buiten grenzen hypofarynx, tot in kraakbeen of weke delen vd hals 

o behandeling: gericht op behoud vd larynxfuncties 

 gewoonlijk w gekozen voor radiotherapie 

 evt in combinatie met chemotherapie 

 igv ‘kleine tumor’ (vb. T1 of zelfs T2): orgaansparend 

 primaire radiotherapie 

 ook hals bestralen owv risico op metastasen bij diagnose 

 of in geselecteerde gevallen: partiële chirurgie 

 vb. endoscopisch met CO2 laser 

 evt radiotherapie nadien 

 igv halsklieren positief: radiotherapie of nekdissectie 

 igv grote tumor (vb. T3 – T4) 

 operatie en nabestraling = ingrijpende chirurgie met ernstige morbiditeit 

 bijna altijd totale laryngectomie met partiële of soms totale faryngectomie 

 als partiële faryngectomie kan volstaan: gevolgen lijken op die van 

laryngectomie 

 na faryngectomie moet farynx w gereconstrueerd 

 geïsoleerd stuk jejunum kan w gebruikt: vaatsteel w aan bloedvaten in hals 

gehecht w 

 alternatief: gebruik gesteelde huidlap (vaak radialisflap met a. radialis en v. 

radialis) die tot buis w gevormd 

 alternatief: gastric pull-up → maag die door mediastinum naar boven w 

gehaald om farynx te herstellen 

 met gereconstrueerde hypofarynx 

 normaal eten mgelijk 

 aanleren oesofagusspraak meestal niet mogelijk → fistelspraak of 

elektrolarynx gebruiken 

 tegenwoordig w ook in eerste instantie chemo-radiotherapie toegepast 

 is orgaansparend: betere levenskwaliteit 

 w nu meer toegepast: recente gunstige resultaten (bij ong 15% vd pt’en succesvol) 

 als recidief optreedt: alsnog operatie doen 

o prognose 

 5-jaarsoverleving is 30% 

 sterk afhankelijk vd grootte 



Ine Bollen    NKO | 2015 - 2016  

115 | P a g i n a  
 

Klachten vd keel 

 keelpijn 

o ontstekingen 

 tonsillitis 

 faryngitis 

 mononucleosis infectiosa 

 angina van Plaut-Vincent 

 aften 

o bloedziekten 

 leukemie 

 agranulocytose 

 AIDS 

o tumoren: plaveiselcelcarcinomen 

o zeldzaam: lange processus styloideus 

 trismus  

o is niet kunnen openen vd mond door spierspasmen nabij kauwgewricht of kauwspier 

o oorzaken 

 ontstekingen 

 parafaryngeaal abces 

 peritonsillair abces 

 tetanus 

 tumoren vd orofarynx 

 kaakgewrichtsafwijkingen 

 inspiratoire stridor 

o stridor ontstaat door obstructie vd bovenste luchtweg 

o vnl bij kinderen kan dit ernstige problemen veroorzaken 

o obstructie ontstaat door 

 traumata: mandibula en larynx door verkeer en sport 

 acute infecties 

 angina Ludovici of mondbodemflegmone 

 laryngitis subglottica 

 epiglottitis 

 corpora aliena + reactief oedeem 

 tumoren vd larynx en trachea 

 allergie: oedeem vd mondbodem en larynx 

 angioneurotisch oedeem (Quincke) vd tong, farynx of larynx 

 slap trachea- en larynxskelet: tracheomalacie, laryngomalacie (vnl jonge kinderen) 

 oedeem of hematoom na grote operaties in hoofd-halsgebied 

 compressie vb. door hypertrofie vd schildklier 

 stenose vd trachea vb. door intubatieletsel 

 heesheid (dysfonie) → oorzaken 

o congenitale afwijkingen: sulcus glottidis 

o ontstekingen of irritatie vd larynx 

o tumoren (benigne en maligne) 

o stembandverlammingen 

o functionele dysfonie 

o medicamenteus: inhalaties 

 boeren = ructus 

o boeren is hoorbaar ontluchten vd maag via slokdarm 

 in onze cultuur: ongepast 

 overmaat aan gas kan ontstaan door  

 met voeding mee lucht te slikken 

 drinken van CO2-houdende dranken 

 toenemen druk in maag leidt tot reflexmatig ontspannen vd onderste slokdarmsfincter 

→ overmaat aan gas ontsnapt (hoorbaar) aan maag 
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o soms ontsnapt tegelijkertijd vloeibare maaginhoud: vorm van gastro-oesofagale reflux 

 vaak komen beide tegelijkertijd voor bij pt 

 geen causale relatie tss beiden 

o aerofagie = gedragsstoornis waarbij storend patroon van repetitief lucht innemen en 

boeren optreedt als geïsoleerd symptoom 

 evt onder stress: eructatio nervosa 

 lucht komt niet tot in maag maar blijft in (distale) slokdarm → lucht kort na inslikken 

terug opgeboerd 

 bij ‘slokdarmspraak’ w daarvan gebruik gemaakt door ontluchting tot spraak te 

moduleren 

 geen uniforme behandeling bekend 

 hikken = singultus 

o hikken is plotselinge, onwillekeurige, krachtige contractie vh diafragma, mm. scaleni en 

externe intercostale (inspiratoire) spieren 

 duur ong 500 msec 

 meestal zelflimiterend 

o ong 30 – 40 msec na begin vd contractie treedt (anders dan bij normale respiratie) 

krachtige en abrupte sluiting vd glottis op → typerende geluid 

 duurt tot één seconde 

 frequentie 2 – 60x per minuut 

o meest voorkomende kortdurende vorm  

 treedt meestal op na irritatie vh diafragma door  

 maagdilatatie  

 prikkeling met koude vloeistoffen 

 soms door  

 opwinding 

 alcoholconsumptie 

o hikken w chronisch of persisterend genoemd igv > 48 uur 

 gevallen bekend van jarenlange hik 

 oorzaken van hik: cardiaal, pulmonaal, abdominaal of cerebraal 

 DD vergt degelijk specialistisch onderzoek 

 hoesten 

o hoesten is reactie op prikkeling vd farynx, larynx, trachea of lagere luchtwegen 

o aspecifiek: opgewekt door prikkeling in verloop vd 

 n. V: neusslijmvlies, voorste gedeelte vd mondholte 

 n. IX: nasofarynx, tonsillen, tongbasis, gedeelte vd farynxwand 

 n. X: larynx, trachea, lever, pleura en gehoorgang 

o door hoestreflex w in principe luchtweg vrij gemaakt 

 daarin lijkt hij op niesreflex en wurgreflex: resp. neusslijmvlies en farynx gereinigd 

o hoesten begint met diepe inspiratie → gevolgd door plotselinge expiratie waarbij gesloten 

glottis met kracht w geopend 

 epifarynx is tegelijkertijd afgesloten door palatum molle 

 door plotselinge luchtstoot: sputum en ongerechtigheden w meegevoerd tot in mond 

o ophoesten is moeilijk bij 

 nauwe stemspleet 

 vb. larynxtumor 

 materiaal kan glottis niet passeren 

 stemspleet die niet gesloten kan w 

 vb. n. laryngeus recurrens paralyse 

 overdruk in thorax kan niet gecreëerd w 

o ook in lagere luchtwegen kan hoesten ontstaan 

 kinkhoest: aanvalsgewijs en staccato-achtig 

 irritatie en vernauwing vd bronchi 

 ‘losse’ hoest bij productieve processen als bronchitis en bronchiëctasieën 

o kuchen, herhaaldelijk kort en droog hoesten: bij 
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 tuberculose 

 chronische bronchitis 

 gastro-oesofagale reflux 

 bronchuscarcinomen 

 rokers 

 geneesmiddelen vb. ACE-I en beclomethason → chronische prikkelhoest 

o hoesten is soms schadelijk 

 prikkelhoest door chronische faryngitis of laryngitis: meestal schadelijk voor genezing 

 of hoesten medicamenteus moet w onderdruk of niet: hangt af van nut of schade die 

het heeft voor pt 

o overzicht: hoestvormen ~ oorzaak 

 ontsteking 

 aanvankelijk droge hoest 

 later productief 

 rinosinusitis: droge prikkelhoest 

 adenoiditis: droge prikkelhoest 

 soms in buiten (vnl ’s nachts) 

 tonsillitis, faryngitis 

 droge prikkelhoest 

 soms heesheid 

 soms blafhoest 

 gastro-oesofagale reflux: droge, vnl nachtelijke hoest 

 allergisch: droge, vnl nachtelijke hoest 

 larynxtumoren: prikkelhoest 

 medicamenteus en corpora aliena 

 prikkelhoest 

 explosieve hoest 

 na langere tijd prikkelhoest in buien 

 neuralgiën n. IX: prikkelhoest 

 slikklachten 

o passageklachten 

 stoornissen in neuromusculaire slikmechanisme: tongmotoriek, farynxmotoriek, 

bulbairparalyse, syringobulbie, poliomyelitis 

 obstructies 

 neoplasma vd slokdarmingang 

 postcricoïdtumor 

 relaxatiestoornissen vd slokdarmingang: syndroom v Plummer-Vinson (dysfagia 

sideropenica) 

 verslikken: corpus alienum 

o andere klachten 

 regurgitatie, in mond terugkeren van voedsel of speeksel: Zenker divertikel 

 zuurbranden: reflux maagzuur in slokdarm 

 voedsel en dranken, lekkage door neus: functiestoornis vh weke gehemelte door 

neurologische problemen vb. poliomyelitis 

 globus (fout: ‘globusgevoel’) = gevoel dat er ‘iets’ in keel zit 

o klacht w vaak geuit door vrouwen rond menopauze zonder dat er objectieve 

verschijnselen w gevonden 

o klacht kan gevolg zijn van  

 tumor id hypofarynx, slokdarmingang of larynx 

 reflux-oesofagitis 

 Plummer-Vinson syndroom 

o igv vermoeden ‘carcinofobie’ (angst voor kanker): pt best geholpen door degelijk 

lichamelijk onderzoek gevolgd door rustig gesprek waarin w verteld dat geen lichamelijke 

afwijkingen w gevonden 
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Mondklachten: halitosis, foetor ex ore 

 termen 

o halitosis = onaangename ademgeur die ook door omgeving vd pt w opgemerkt 

o foetor ex ore = onaangename geur uit mond 

o meestal w uitdrukkingen als synoniemen gebruikt 

 ruim 50% vd mensen heeft ’s ochtends vroeg voor anderen min of meer onaangename 

ademgeur (onafhankelijk van leeftijd en geslacht) 

 oorzaken  

o bij kinderen 

 cryptische tonsillen 

 bovenste luchtwegproblemen 

 maag-darmaandoeningen 

o bij adolescenten 

 cariës 

 gingivitis 

 tongbeslag 

 parodontitis 

 slechte mondhygiëne 

o bij bejaarden 

 slechte mondhygiëne 

 gebitsprothesen 

 speekselstase 

 carcinomen 

 lokalisatie oorzaak 

o totaal genomen: mondholte in 3/4 vd gevallen bron vd klachten 

o ook bijholteproblemen, farynxaandoeningen, chronische ziekten vd lagere luchtwegen en 

zelden maag-darmkanaal kunnen oorzaak zijn 

 rol van  

o medicatie 

o voedings-, drankgewoonten 

o rookgewoonten 

 

 

Hop hop hop! Studeren aan de top! 
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Hals 

 

Anatomie 

 hals is opgebouwd uit  

o wervelkolom met ruggenmerg 

o larynx en trachea 

o farynx en slokdarm 

o schildklier 

o grote vaten en zenuwen 

o spieren, vet 

o veel lymfeklieren 

 hals kan onderverdeeld w in aantal driehoeken: spieren zijn fictieve grenzen tss vss 

lymfeklierloges  

o submentale driehoek  

 begrensd door  

 lateraal: voorste buik vd m. digastricus  

 onder-achteraan: hyoïd  

 anterior: midden vd mandibula 

 bevat beperkt aantal lymfeklieren waarop vnl 

voorste mondbodem draineert 

o submandibulaire driehoek  

 begrensd door 

 bovenzijde: ramus mandibulae 

 onderzijde: m. digastricus 

 inhoud 

 submandibulaire lymfeklieren 

 gl. submandibularis en gl. sublingualis 

 n. lingualis en n. hypoglossus: verzorgen resp. sensibiliteit en motoriek vd tong 

o bovenste of carotisdriehoek  

 begrensd door 

 voorzijde: voorste buik vd m. omohyoideus 

 bovenzijde: achterste buik vd m. digastricus 

 achterzijde: vaatzenuwstreng 

 vaatzenuwstreng w lateraal door m. SCM beschermd 

o achterste halsdriehoek: begrensd door 

 voorzijde: m. SCM en vaatzenuwstreng 

 onderzijde: m. omohyoideus 

 achterzijde: m. trapezius 

o supraclaviculaire driehoek: begrensd door 

 voorzijde: m. SCM met vaatzenuwstreng 

 bovenzijde: achterste buik vd m. omohyoideus 

 onderzijde: clavicula 

 langs vaatzenuwstreng ligt jugulaire keten → bestaat uit 3 klierstations 

o meest craniaal: hoogcervicale (subdigastrische) klieren 

o midcervicale (midjugulaire) klieren 

o meest caudaal: laagcervicale jugulaire klieren 

 in lengterichting w hals door fascielagen in aantal vss ruimten verdeeld 

o bevatten ieder vet en klieren 

o hierlangs kunnen ontstekingen zich over groot gebied uitbreiden 

o opbouw laat bewegingen toe in hals: oa voor slikken vd ademhaling 

o ruimten 

 oppervlakkige halsfascie: onder m. platysma → omsluit m. SCM en m. trapezius 

 middelste halsfacie: rondom schildklier, oesofagus, trachea, farynx, vaten en zenuwen 

 diepe halsfascie: rondom diepe halsspieren die tegen wervelkolom liggen 
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Onderzoek vd hals 

 klinisch onderzoek vd hals bestaat in eerste plaats uit inspectie en palpatie 

o inspectie 

 bij voorkeur van alle zijden 

 letten op  

 asymmetrieën  

 aanwezigheid zichtbare zwellingen 

o palpatie 

 systematisch alle halsklierregio’s onderzoeken  

 start in submentale regio 

 dan submandibulair 

 dan alle jugulaire klierstations van boven naar beneden 

(voor m. SCM) 

 naar achter gaan boven clavicula: suprclaviculaire klieren 

 vanachter tegen m. SCM naar boven tot occipitaal 

 tot slot: schildkierregio tss 2 m. SCM 

 zwellingen in schildklier bewegen tijdens slikken 

 letten op 

 pulsaties (~glomustumoren) 

 fluctuaties (abcessen, cysten) 

 fixatie aan omgevende structuren (maligniteiten) 

 bij veel mensen: aan kaakhoek kunnen wat lymfekliertjes gepalpeerd w 

 weinig pathologische betekenis 

 vnl kinderen 

 bij dikke hals: klieren (zwellingen) met diameter < 2 cm w niet gevoeld 

 schildklier is onder normale omstandigheden vaak palpabel 

 bij slikken: beweegt met trachea naar boven 

 halszwellingen: w verdeeld in regionaal en lokaal 

o diffuse zwellingen: meestal gevolg van 

 infectie: warm, rood, drukpijnlijk 

 oedeem: putjes die ong 45 seconden blijven staan na druk met vinger gedurende 15 

seconden 

 vochtophoping: fluctuatie in 2 richtingen, soms translucent vb. bij hygroma colli 

 subcutaan emfyseem: crepitaties 

 bloed 

 wegstrijkbaar igv intravasaal 

 blauw verkleurd indien niet intravasaal 

o lokale zwellingen moet men stapsgewijs onderzoeken 

 palpatie 

 vaststellen in welke anatomische laag zwelling zit: huid, subcutis, spier, pees, 

zenuw, bot al dan niet verbonden met ander orgaan 

 fysische kenmerken analyseren 

 grootte (centimeters) 

 bolvormig of afgeplat 

 glad of onregelmatig 

 week, stevig, vast of hard 

 nagaan of zwelling drukpijnlijk is 

 anamnestisch nagaan: oorzaak vd zwelling 

 congenitaal 

 traumatisch 

 infectieus 

 neoplastisch 

 metabool/hormonaal 

 echo-onderzoek vd hals 

o w gebruikt om  
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 afgrenzing v zwelling in hals te bepalen 

 te onderzoeken of er ook andere, niet palpabele afwijkingen aanwezig zijn 

o biedt mogelijkheid om endoscopisch geleide cytologische punctie te verrichten: fine 

needle aspiration (FNA) 

 met cytologische punctie kan ook pus uit abces w opgezogen voor microbiologisch 

onderzoek 

 radiologisch onderzoek 

o overzichtsopnamen: informatief voor vaststellen artrose vd cervicale wervelkolom 

o CT-scan: goed voor zichtbaar maken 

 lymfeklieren 

 andere zwellingen in hals 

o MRI beter dan CT voor  

 tumoren in weke delen 

 vasculaire afwijkingen (glomustumor of paraganglioom) 

 

Congenitale afwijkingen 

 congenitale sinus, fistel of cyste komt aan hals relatief vaak voor 

o ontstaat door onvolledige sluiting of uit ingesloten epitheelresten van kieuwspleten 

o fistels id huid vd hals staan in verbinding met farynx 

 veroorzaken meestal lekkage van speeksel of kliervocht → ontlast via fistel 

o sinus, cyste en fistel kunnen hinderlijke ontstekingen veroorzaken 

 ductus thyroglossus en thyroglossuscyste 

o is embryonale basisstructuur: begint aan tongbasis (foramen caecum) en loopt door langs 

corpus vh hyoïd, voor larynx naar lobus pyramidalis vd schildklier 

o door achtergebleven epitheel bij onvolledige obliteratie: cysten ontstaan die gemakkelijk 

kunnen ontsteken → zwelling in verloop vd ductus 

 gebeurt meestal thv hyoïd 

 net in midden vd hals: op mediaanlinie 

 beweegt mee op en neer bij slikken 

 ontstekingen zijn pijnlijk 

 kunnen naar buiten perforeren 

 klachten kunnen op iedere leeftijd ontstaan 

o igv recidiverende ontstekingen: procedure volgens Sistrunk: resectie van epitheeltractus 

(in toto) en corpus (middenste deel) vh hyoïd 

o af en toe is schildklier niet ingedaald 

 ligt dan aan tongbasis als linguaal thyroid of tongstruma 

 als schildklier niet op normale plaats te palperen is: echografie vd schildklier maken 

om te voorkomen dat enige functionerende schildklierweefsel w verwijderd 

 laterale halsfistels 

o ontstaan uit epitheliale resten vd cervicale sinus van His en uit 2e, 3e of 4e kieuwspleet 

 tss week 4 – 7 van embryonale ontwikkeling hebben we kieuwbogen: geven 

uiteindelijk aanleiding tot bijna alle hoofd-halsstructuren 

 tussenin zijn er kieuwspleten (ectoderm) en aan binnenzijde kieuwzakjes (endoderm) 

o openingen 

 distale deel en evt opening naar buiten: ergens langs voorzijde vd m. SCM 

 uitwendige opening: soms slechts als klein 

rood puntje zichtbaar 

 proximale opening  

 2e kiewspleet: 95% interne opening in tonsil 

 3e en 4e kieuwspleet (zeer zeldzaam): interne 

opening in sinus piriformis 

o fistel kan compleet zijn of incompleet 

o fistel loopt door vork vd a. carotis interna en externa 

o branchiogene fistels kunnen onderdeel zijn van syndroom vb. branchio-oto-renale 

syndroom (BOR-syndroom) 
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o kan infecteren 

o diagnose 

 in algemeen niet moeilijk te stellen 

 MRI kan behulpzaam zijn om lengte vh traject in te schatten 

o bij klachten zoals ontsteking of lekkage: operatie aangewezen → chirurgische resectie van 

volledige traject 

 afhankelijk van lengte vd fistel: door één of 

meer horizontale incisies uitprepareren 

 proximale deel verwijderen: tonsillectomie 

 bij onvolledige verwijdering: recidieven 

 laterale halscysten (branchiogene cysten) 

o ontstaan ook uit resten kieuwepitheel vh 

branchiogene systeem 

o cysten zijn gevuld met helder seromuceus vocht 

o wand kan uit plaveiselepitheel of respiratoir epitheel bestaan 

o meestal op jonge leeftijd: in korte tijd optredende zwelling die soms ontstoken raakt 

o behandeling: excisie vd cyste 

 oor-halsfistels (niet kennen volgens hoorcollege) zijn anomalieën vd 1e kieuwspleet 

o 2 types 

 type I: dubbele gehoorgang: beperkte epitheelzak evenwijdig aan gehoorgang 

 soms met opening naar buiten 

 type II ontspringt diep in gehoorgang  

 epitheelzak loopt van hieruit naar beneden 

 fistelgang loopt vaak mediaal vd n. facialis tot in hals 

o diagnose: moeilijk omdat fistel uitwendig niet zichtbaar is 

o kliniek 

 meestal ontstekingen vd gehoorgang: doen zich voor als otitis externa → w niet 

herkend als veroorzaakt door fistel 

 vaak zwelling in gl. parotis 

o w chirurgisch behandeld 

 bij verwijdering type II fistels: n. facialis moet w vrijgelegd 

 

Ontstekingen 

 ontstekingen in hals ontstaan vaak vanuit porte d’entrée 

o tonsillen, adenoïd en gebitselementen kunnen bacteriën huisvesten → vormen haard van 

waaruit kiemen zich naar weke delen en zo lymfeklieren kunnen verspreiden 

o infecties kunnen zich tss fascielagen uitbreiden 

 vb. in spatium parapharyngicum en retorpharyngicum 

 van hieruit tot in mediastinum: necrotiserende cervicale fascitis 

o door diepe ligging: kunnen lang klinisch onopgemerkt blijven 

o infecties door anaerobe bacteriën kunnen foudroyant verloop kennen 

 dergelijke infecties in hals: zeldzaam 

o diagnose 

 w gesteld op klinisch beeld 

 echo-onderzoek: diep gelegen halsabcessen gemakkelijk opsporen 

o beruchte complicatie: snel optredende luchtwegobstructie 

o meeste ontstekingen in hals zijn lymfeklierontstekingen: lymphaedenitis colli 

 kunnen beperkt blijven tot enkele lymfeklieren of onderdeel zijn van meer 

gegeneraliseerde infectie 

 bij iedere lymfeklierzwelling: altijd mogelijkheid van tumor overwegen 

 niet-specifieke lymfadenitis = reactioneel op NKO infectie 

o primaire infectiehaard: meestal in hoofd-halsgebied 

 belangrijkste bron: ontstekingen in 

 neus 

 mondholte 
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 farynx 

 ook ontstekingen van oren of hals kunnen oorzaak zijn 

o verwekkers 

 streptokokken 

 H. inlfuenzae 

 stafylokokken 

o behandeling 

 primaire bron opzoeken en behandelen 

 systemische AB 

 soms incisie en drainage: als er sprake is van fluctuatie door abcedering 

 specifieke lymfadenitis: w per definitie veroorzaakt door specifieke verwekker 

o tuberculeuze lymfadenopathie 

 w veroorzaakt door humane M. tuberculosis (zeer zeldzaam bij ons) of atypische 

mycobacteriën vb. M. bovis of M. avium  

 humane vorm 

 postprimaire infectie langs hematogene of lymfogene weg 

 atypische mycobacteriën veroorzaken primaire infectie: wsl via slijmvliezen in 

mond- en keelholte 

 klierzwellingen  

 kunnen solitair of multipel zijn 

 voelen meestal vast aan 

 niet pijnlijk 

 bij kinderen komen klierzwellingen door atypische mycobacteriën meeste voor 

 liggen vaak vlak onder huid: huid kan rood tot blauw verkleurd zijn 

 preauriculaire of submandibulaire streek is frequent aangedaan 

 als klieren abcederen: fistels die niet spontaan genezen 

 radiologisch: verkalking in klieren kan zichtbaar zijn 

 behandeling 

 tuberculeuze lymfadenitis door humane tuberbacillen moet met tuberculostatica (vb. 

rifampicine, isoniazide, ethambutol, …) behandeld w 

 atypische mycobacteriën 

 aangepaste antibiotica (moeilijk en vaak langdurig) 

 vergrote of fistelende lymfeklieren w chirurgisch verwijderd 

 prognose: goed 

o syfilis (niet kennen) 

o sarcoidosis (niet kennen) 

o toxoplasmose (niet kennen) 

o kattenkrabziekte (niet kennen) 

o mononucleosis infectiosa (klierkoorts) 

 w veroorzaakt door Epstein-Barrvirus 

 op voorgrond 

 keelontsteking 

 gegeneraliseerde lymfadenopathie 
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 DD van vergrote halsklieren!! 

1. ontstekingen – lymfadenitis 

bacteriële infecties H. influenzae 
S. pneumoniae 
Staphylococcus 
anaerobe bacterie 
kattenkrabziekte 

specifieke infecties M. tuberculosis 
atypische mycobacteriën 
T. gondii 
T. pallidum 

granulomateuze afwijkingen sarcoidosis 

virusinfecties cytomegalie 
ECHO 
coxsackie 

mononucleosis 

2. tumoren 

benigne glomustumoren 
neurinomen (ziekte van Recklinghousen) 

maligne metastasen van tumoren (vnl hoofd-hals gebied) 
metastasen zonder bekende primaire tumor 

ziekte van Hodgkin / non-Hodgkin lymfoom 

3. branchiogene cysten 

4. schildklierzwellingen 

 

Tumoren en metastasen 

 

Benigne tumoren 

 glomustumoren = chemodectomen = non-chromaffiene paragangliomen 

o ontstaan in glomusweefsel (paraganglion) 

 w verspreid in glomuslichaampjes in lichaam gevonden rondom grote bloedvaten 

 maakt deel uit van paraganglionale of neuro-endocriene systeem: sympathisch en 

parasympathisch, waartoe ook bijniermerg behoort 

 glomuslichaampjes vervullen rol bij regulatie vd zuurstofspanning v bloed 

 lokalisatie glomuslichaampjes in hals: belangrijke glomuslichaampjes  

 parafaryngeaal 

 carotisbifurcatie 

 bulbus jugularis 

 plexus tympanicus 

 normaal zijn glomuslichaampjes macroscopisch niet waarneembaar 

o tumoren die uitgaan van glomusweefsel: zeldzaam 

o kenmerken 

 vaatrijke tumoren 

 groeien langzaam → geven druk op omgevende structuren 

 maligne degeneratie en metastasering: zeer zeldzaam 

o > 50% vd pt’en: familiale vorm 

 bij pt’en en dragers kan dmv DNA-onderzoek PGL1-gen w aangetoond 

 pt’en met erfelijke vorm krijgen in loop van leven vaak meer tumoren 

o vss lokalisaties van glomustumoren 

 glomus-caroticumtumoren: thv carotisbifurcatie 

 tumor doet zich voor als zwelling in hals 

 voelt vast aan 

 pulseert soms 

 geen pijn 

 enkel bij tumoren > 4 cm: kans op zenuwuitval 

 glomus-vagaletumoren: gaan uit van glomusweefsel in spatium parapharyngicum 

 door diepe ligging: pas na lange tijd palpabel of zichtbaar 
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 parafaryngeale zwelling is vaak eerst in orofarynx zichtbaar door zwelling vd 

laterale farynxwand thv tonsil 

 er kan uitval zijn van 

 n. vagus 

 n. glossopharyngeus 

 n. hypoglossus 

 glomus-jugularetumoren: uit glomusweefsel vd bulbus jugularis in foramen jugulare 

 groeien primair door bodem vh middenoor → zichtbaar als rode, pulserende zwelling 

achter of in trommelvlies 

 klachten 

 pulserende oorsuizen 

 soms gehoorverlies 

 zenuwen kunnen in proces betrokken zijn → langzaam voortschrijdende uitval 

 zenuwen uit foramen jugulare 

 n. vagus  

 n. glossopharyngeus 

 n. accessorius 

 n. hypoglossus 

 n. facialis 

 groeirichting is meestal naar boven en mediaal 

 gevolgen 

 tumor neemt grotendeels plaats in van rotsbeen 

 perceptieve doofheid 

 evenwichtsstoornissen 

 intracraniële uitbreiding  

 druk op pons en cerebellum 

 verhoogde intracraniële druk 

 glomus-tympanicumtumoren: ontstaan uit glomusweefsel vd plexus tympanicus 

 geven in vroeg stadium klachten van 

 pulserende oorsuizen 

 gehoorverlies 

 vaak zichtbaar door trommelvlies heen 

 groeit later trommelvlies in 

 door vroegtijdige klachten: tumoren meestal nog klein als ze ontdekt worden 

o klinisch beeld van glomustumoren varieert afhankelijk van plaats en uitbreiding vd tumor 

 meeste groeien zeer langzaam → symptomen kunnen al groot aantal jaren bestaan 

voordat tumor ontdekt w 

 zenuwuitval is laat symptoom: komt slechts bij grote tumoren voor 

o positieve familie-anamnese vergemakkelijkt diagnose aanzienlijk 

o radiologisch onderzoek altijd aangewezen → kan bestaan uit 

 MRI/MRA-onderzoek 

 tumoruitbreiding 

 nagaan of er andere (subklinische) glomustumoren in hoofd-halsgebied voorkomen 

 CT-scan: aangewezen bij rotsbeentumoren voor bepalen uitbreiding tov 

 n. facialis 

 binnenoor 

 angiografisch onderzoek en DSA (digitale substractie-angiografie) 

 kan w gedaan als operatieve behandeling w overwogen: dan w gelijktijdig vaak 

aanvoerende vaten vd tumor geëmboliseerd 

 CT of MRI van abdomen en thorax 

 owv simultaan voorkomen van feochromocytomen 

o behandeling 

 vaak niet nodig owv zeer trage evolutie 

 enkel overwegen bij 

 progressieve klachten 
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 aantoonbare groei 

 behandeling is primair chirurgisch 

 tumoren altijd vergroeid met grote vaten en zenuwen  

 uitzondering: tympanicumtumoren 

 gevolg: voordelen moeten afgewogen w tegen kans op complicaties 

 vaatbeschadiging 

 zenuwuitval 

 intracraniële complicaties 

 glomus caroticumtumoren: vergroeid met carotis (maar toch gedaan) 

 glomus tympanicumtumoren: relatief gemakkelijk (want klein bij ontdekking) 

 glomus vagaletumoren: meestal moeilijk zonder beschadiging vd n. vagus 

 uitval n. vagus geeft ernstige klachten → indien mogelijk vermijden 

 glomus jugularetumoren: operaties met grote morbiditeit 

 glomustumoren zijn weinig stralengevoelig MAAR soms toch bestraling  

 effecten 

 groeistilstand  

 secundaire fibrosering → tumorreductie 

 goed alternatief bij symptoomloze tumoren (vnl bij ouderen) 

o prognose is goed 

 tumoren groeien heel langzaam → pas na vele jaren uitvalsverschijnselen 

 rekening mee houden voordat besloten w tot ingrijpende en riskante operatie 

o kans op maligne ontaarding en metastasering: 5% 

 overige benigne tumoren vd hals 

o lipomen (uitgaande van vetweefsel): makkelijk herkenbaar door 

 weke consistentie 

 pseudo-fluctuatie 

o neurinomen (neurofibromen): gaan uit van verschillende zenuwen in hals 

 kunnen multipel of solitair zijn 

 ontstaan meestal aan 

 sympathische grensstreng 

 n. vagus 

 komen als onderdeel van syndroom voor bij ziekte van Recklinghausen 

 na trauma of operaties aan hals: stompneurinomen thv sneevlak in zenuwen vd plexus 

cervicalis 

 behandeling: chirurgische verwijdering  

 indien enigszins mogelijk moet n. vagus gespaard worden 

 excisie vd plexus sympaticus resulteert in syndroom van Horner 

 miosis 

 ptosis 

 enophtalmus 

o lymfatische malformatie (hygroma colli)  

 zijn aangeboren tumoren net als hemangioom 

 worden in algemeen na geboorte groter → maximum rond 3e levensjaar 

 

Maligne tumoren 

 

Primaire maligne tumoren vd hals 

 gaan meestal uit van lymfeklieren → behoren tot lymforeticulaire ziekten 

o ziekte van Hodgkin manifesteert zich vaak primair in halsklieren  

 vnl bij jonge mensen hieraan denken 

o non-Hodgkinlymfomen  

 kunnen ook voorkomen in halsklieren 

 primaire lokalisaties: vaak in ring van Waldeyer  

 primaire maligne tumoren vd weke delen vd hals: uitermate zeldzaam 

o sarcomen zijn incidenteel beschreven 
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o primaire carcinomen komen niet voor 

 

Metastasen 

 grote klinische betekenis: metastasen van primaire tumoren die uitgaan van bovenste lucht- 

en spijsverteringsweg (vnl van carcinomen) 

o metastasen van plaveiselcelcarcinomen in hoofd-halsgebied presenteren zich als solitaire 

of multipele vergrote klieren met vaste consistentie 

o metastasen laag in hals (supraclaviculair) kunnen afkomstig zijn van primaire tumoren 

elders vb. long of slokdarm 

o kans op halskliermetastasen bij eerste onderzoek is afhankelijk van lokalisatie, stadium 

en maligniteitsgraad van primaire tumor 

larynx  

supraglottis 40% 

glottis 3% 

subglottis 20% 

farynx  

nasofarynx 60% 

orofarynx 50% 

hypofarynx 60% 

mondholte 35% 

neusbijholten 15% 

 DUS farynx (>50%) > mondholte (35%) > larynx (3 – 40%) 

 glottistumoren w snel gevonden owv snelle klachten van heesheid 

o metastatische halsklieren w gestadieerd volgens TNM-systeem → N-stadium: halsklieren 

 Nx = klieren niet te beoordelen 

 N0 = geen regionale suspecte halsklieren 

 N1 = enkele halskliermetastase < 3 cm, homolateraal 

 N2a = enkele halskliermetastase homolateraal 3 – 6 cm 

 N2b = multipele homolaterale klieren < 6 cm 

 N2c = contralaterale of bilaterale klieren < 6 cm 

 N3 = halskliermetastasen > 6 cm 

o behandeling van halskliermetastasen vindt plaats samen met die van primaire tumor 

 chemotherapie: belangrijke rol in behandeling van 

 ziekte van Hodgkin 

 non-Hodgkinlymfomen 

 leukemie 

 radiotherapie 

 chirurgische verwijdering van halskliermetastasen 

 gebeurt in continuïteit met primaire tumor 

 afh van stadium en lokalisatie primaire tumor: meer of minder uitgebreide operatie 

 radicale halsklierdissectie: klieren aan zijde vd tumor en bloc verwijderd 

 resectie omvat  

 submandibulaire driehoek: inclusief gl. submandibularis 

 overige halsdriehoeken: incl v. jugularis interna en externa en m. SCM 

 operatie heeft weinig cosmetische gevolgen 

 opofferen n. accessorius → functiebeperkingen en pijnklachten vd schouder 

kunnen ontstaan 

 gemodificeerde halsklierdissectie: homolaterale halsklieren w verwijderd met 

sparen van m. SCM, v. jugularis interna en n. accessorius 

 w vnl gedaan als er geen manifeste metastasen aanwezig zijn maar wel grote 

kans hierop bestaat (occulte of micrometastasen) 

 w ook ‘electieve’ of ‘profylactische’ halsklierdissectie genoemd 

 als aan beide zijden in zelfde tijd halsklieren w verwijderd: proberen aan 

minst aangedane zijde functionele halsklierdissectie uit te voeren 

 selectieve halsklierdissectie: enkel aan tumor grenzende regionale halsklieren w 

verwijderd 
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 vb. supraomohyoïdale halsklierdissectie bij mondholtetumoren zonder 

manifeste metastasen 

 halskliermetastasen van occulte primaire tumoren 

o vergrote halsklier moet altijd beschouwd w als maligne tumor tot tegendeel bewezen is 

o grondig onderzoek naar lokalisatie vd primaire tumor in hoofd-halsgebied nodig 

 igv supraclaviculaire metastase: kans 2/3 dat primaire tumor niet in hoofd-halsgebied 

ligt maar in longen, slokdarm of elders in lichaam 

o bij aanwezigheid verdachte halsklier: cytologische punctie (evt echogeleid) is onderzoek 

van 1e keuze na KNO onderzoek 

o KNO-onderzoek zal in ong helft vd gevallen primaire tumor ah licht brengen → indien niet 

gevonden: onderzoek aanvullen met 

 endoscopie van mondholte, larynx, farynx en neusbijholten onder narcose 

 als daarbij geen afwijkingen w gevonden 

 ipsilaterale tonsilla palatina weggenomen  

 blinde bioptien van nasofarynx, tongbasis en sinus piriformis 

 CT of MRI van schedelbasis tot clavicula 

 PET-CT 

 opsporen primaire tumor 

 aantonen andere metastasen 

 onderzoek vd lagergelegen organen bij supraclaviculaire metastasen zonder primaire 

tumor in hoofd-halsgebied 

 bloedonderzoek 

 inclusief bepaling van titers vh Epstein-Barrvirus ivm nasofarynxcarcinoom 

 cytologisch preparaat onderzoeken op aanwezigheid HPV 

o incisiebiopsie is laatste diagnostische maatregel 

 NOOIT igv  

 aantoonbare aanwezigheid primaire tumor 

 sprake van cytologisch aangetoond carcinoom 

o igv geen primaire tumor gevonden: metastase w toch behandeld afhankelijk van cytologie 

 N1-stadium van plaveiselcelcarcinoom: radiotherapie voor totale homolaterale 

halskliergebied met farynx 

 alle stadia > N1: halsklierdissectie gevolgd door radiotherapie vd farynx 

 voor ongedifferentieerd carcinoom: radiotherapie op ring van Waldeyer en bilateraal op 

hals tot aan claviculae 

o prognose ong gelijk aan die van hoofd-halstumoren in algemeen 

o kans ong 20% dat primaire tumor alsnog manifest w 

 

Schildklierafwijkingen 

 

Anatomie en functie vd schildklier 

 schildklier bestaat uit 2 lobi verbonden door isthmus 

o isthmus ligt tegen derde ring vd trachea: ermee stevig verbonden door ligamenten 

 w tijdens slikken verplaatst = belangrijk DD criterium bij zwellingen id hals 

o 50%: lobus pyramidalis die isthmus naar boven toe verlengt (soms tot aan os hyoideum) 

 gewoonlijk vier bijschildklieren (glandulae parathyroideae, ong 2 x 6 mm groot) 

o liggen lateraal of dorsaal op kapsel vd schildklier 

o produceren parathormoon: regelt Ca-P metabolisme 

 arteriële verzorging vd schildklier 

o a. thyroidea superior (< a. carotis externa) 

o a. thyroidea inferior (< truncus thyrocervicalis) 

 anatomische verhoudingen met zenuwen 

o n. laryngeus inferior loopt hier dichtbij langs 

o nn. recurrentes takken af vd n. vagus → lopen op terugweg dicht tegen schildklierkapsel 

(voordat ze larynx binnentreden tss cornu inferius vh cart. thyroidea en cricoïd) 

 lymfedrainage: via klieren → lokalisatie 
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o pretracheaal  

o langs nn. recurrentes 

 schildklier produceert hormonen: tri-iodothyronine (T3) en thyroxine (T4) 

o vnl aan eiwit gebonden in circulatie 

o terugkoppelingssysteem naar hypofyse via TSH 

 

Heelkundige behandeling van schildklier (~hoorcollege) 

 

Wanneer operatief behandelen? 

 hyperfunctie: hyperthyroïdie 

o klinisch gekenmerkt door 

 gewichtsverlies 

 nervositas 

 warmte-intolerantie 

 transpiratie 

 tachycardie 

o biochemisch onderzoek 

 verlaagde TSH 

 verhoogde T4 en T3 

o oorzaken 

 vnl ziekte van Graves 

 vnl vrouwen in 3e en 4e decade 

 auto-immuunafwijking waarbij antistoffen circuleren die schildklier stimuleren 

 te veel toegediend schildklierhormoon 

 toxische schildkliernodus 

 multinodulair toxisch struma: autonoom functionerend schildklierweefsel (‘warme 

nodulus’) 

o ziekte uit zich in 

 vergrote schildklier 

 exoftalmus 

 tachycardie 

 tremor 

o therapie 

 medicamenteus met thyreostatica 

 eenmalige toediening radioactief jodium (131I) 

 bij recidief of CI tegen radioactief jodium: subtotale of totale thyroïdectomie 

 volume: goiter 

o esthetische klachten 

o mechanische compressie: drukgevoel (vnl igv neerliggen op rug) 

 trachea: deviatie / vernauwing 

 slokdarm 

o duikend 

 uitbreiding in mediastinum 

 evt vena cava syndroom: veneuze drainage uit hoofd-halsgebied gecomprommiteerd → 

veneuze stuwing 

 oedemateus gezwollen gelaat 

 farynx en larynx kunnen zwellen met oa AH-problemen 

 intracraniële overdruk en hersenoedeem 

 … 

 maligniteit (meer uitgebreid: zie verder) 

o vermoeden van maligniteit 

 ‘koud’ op tecnetium scintigrafie 

 klinische tekens?  

 FNA: echogeleid 

o gedifferentieerd schildkliercarcinoom = uitgaande van folliculaire cel (thyreocyt) 
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 papillair schildkliercarcinoom 

 meest voorkomende: 65% vd schildklierCa 

 piekincidentie 30 – 40 jaar (maar ook jonger) 

 histologie 

 typische cellen: grote lege kernen 

 papillaire groei 

 metastasering vnl langs lymfogene weg: 1/3e vd pt’en bij diagnose 

 gunstige prognose: 90% 10-jaarsoverleving 

 opmerking: papillair microcarcinoom is < 1 cm 

 toevallig gevonden bij helft bij wegname vd schildklier 

 wsl niet zo nuttig om te behandelen maar toch wat controversieel 

 folliculair schildkliercarcinoom 

 kleinere groep: 25% vd schildklierCa 

 piekincidentie 50 jaar 

 histologie: moeilijke cytologische diagnose 

 invasiviteit in kapsel en bloedvaten: ‘folliculaire laesie’ 

 metastasering meestal langs hematogene weg (1/5 vd pt’en) 

 longen  

 skelet 

 relatief gunstige prognose (iets minder dan papillair Ca): 80% 10-jaarsoverleving 

o behandeling schildklierCa 

 totale thyroidectomie + evt halsklierresectie 

 radioactief iodium (pilletjes) 

 gedurende enkele dagen in isolatiekamer verblijven na inname 

 nadien enkele weken maatregelen vb. geen contact met kleine kinderen 

 substitutie (na operatie) / suppressie met L-thyroxine 

 

Wat zijn mogelijke complicaties? 

 letsel larynxzenuwen 

o soms moeilijk te oriënteren tijdens operatie waar zenuwen liggen vb. relatie tss a. 

thyroidea inferior en n. laryngeus recurrens kan erg verschillen 

o n. laryngeus recurrens: stembandparese → heesheid 

 tijdelijk 

 10e dag: ± 6% vd pt’en of 4% vd zenuwen 

 merendeel recupereert vervolgens 

 blijvende verlamming: 0,2 – 2% 

o n. laryngeus superior (ramus externus) → probleem met regulatie toonhoogte vd stem 

 hypoparathyroïdie 

o men moet trachten bijschildklieren te laten zitten na thyroidectomie 

 pt kan er 1 of 2 missen maar igv allemaal verwijderd: permanente hypocalcemie 

 oa om deze reden (en voor zenuwen): schildklieroperatie duurt vss uren 

o klachten igv hypocalcemie 

 tintelingen 

 hyperexcitabiliteit vd spieren: teken van Chvostek 

 spasmen in vingers 

o behandeling: volgen serumcalciëmie → calciumsupplementen 

o komt vaak ook transiënt voor na operatie 

 dip maximaal op dag 1 → progressieve regeneratie tot dag 10 

 permanente hypocalcemie na totale thyroidectomie: 0,5 – 5% 

 

Nazorg na ontslag uit ziekenhuis 

 stem: heesheid opvolgen 

 serumcalcium opvolgen → soms tijdelijk calciumsupplementen nodig 

 substitutie met schildklierhormoon 

o na lobectomie? 
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o na totale thyroidectomie: altijd 

 levenslang 

 juiste dosis: aanpassen ifv bloedname  

 startdosis is bepaald ifv gewicht vd pt 

 controle schildklierfunctie na 4 – 5 weken (TSH) 

 

Overige aandoeningen schildklier 

 hypothyroïdie 

o w klinisch gekenmerkt door  

 anorexie 

 constipatie 

 veroeidheid 

 koude-intolerantie 

 heesheid 

 droge huid 

 myxoedeem 

o biochemisch onderzoek 

 verhoogde TSH 

 verlaagde T4 en T3 

o oorzaken 

 spontaan 

 medicamenteus 

 na schildklierchirurgie 

 na radiotherapeutisch behandelde maligniteit 

o behandeling: substitutie vh hormoon 

 acute en subacute thyroiditis 

o acute vorm: berust op infectie door virus, bacterie of schimmel 

o subacute granulomateuze vorm = thyroiditis van de Quervain 

 vnl bij jonge vrouwen 

 gepaard met 

 pijnlijke keel 

 drukgevoeligheid vd klier 

 algemeen ziekzijn 

 etiologie onbekend 

 chronische lymfocytaire thyroidits: ziekte van Hashimoto 

o auto-immuunziekte gekenmerkt door vaste, vergrote klier 

o in acuut stadium: schildklier kan pijnlijk zijn 

o voorkomen: vrouwen 30 – 50 jaar 

o gepaard met 

 aanvankelijk hyperthyroïdie 

 later hypothyroïdie 

 

Tumoren vd schildklier (met aanvulling hoorcollege APO) 

 feiten 

o tumoren zijn 

 3 – 7% palpabele nodules 

 20 – 76% nodules op echografie 
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o 5 – 10% vd nodules zijn maligne 

o toenemende incidentie van carcinoom 

o heel goede prognose! 

 5-jaarsoverleving 97,7% 

 maar afhankelijk van type tumor, verpsreiding, … 

 aanpak van schildkliernoduli 

o anamnese en klinisch onderzoek 

 pijnloze zwelling 

 druk in hals 

 sliklast 

 heesheid 

 ademnood 

 (soms w pt doorverwezen omdat PET/CT is gebeurd en iets gezien is) 

o echo vd schildklier 

o echogeleide punctie doen → preparaat maken 

 onderzoeken onder microscoop 

 indien nodig: specifieke kleuringen of moleculaire technieken 

o weefseldiagnose → classificatie: komt redelijk goed overeen met risicostratificatie 

(waaraan specifiek beleid gekoppeld is)  

o mbv gespecialiseerde technieken wil je onderscheid kunnen maken tss FLUS en letsel 

verdacht voor folliculaire neoplasie! → want consequenties voor behandeling 

 immunohistochemie is niet bruikbaar als triage voor maligniteit (enorme ovelap tss 

maligne en benigne voor merkers) 

 moleculair onderzoek wel goed! 

 vb. carcinoom heeft doorgaans RAS mutaties maar ook vaak in adenoom 

 PAX/PPARγ: carcinomen + soms adenomen (maar mogelijk zijn dit wel carcinomen) 

 solitaire schildkliernodus 

o te verdenken op maligniteit als 

 snelle groei 

 zeer vast tot hard aanvoelen 

 nodus aan omgevende structuren gefixeerd lijkt 

 regionale lymfeklierzwellingen aanwezig 

 jonge pt van mannelijke geslacht 

 stembandstilstand bestaat 

 uit anamnese blijkt dat er blootstelling is geweest aan ioniserende stralen 

o met echografie: vaste nodus kan onderscheiden w van cystische 

 cystische nodus is zelden maligne 

 cytologisch onderzoek maakt verder onderscheid mogelijk 

o benigne folliculaire nodus 

 histologisch: macro-follikels (ronde hyperchromatische kernen maar veel te groot) 

 risicofactoren 

 stijgende leeftijd 

 jodiumgebrek 

 onregelmatige bevloeiing 

 niet geassocieerd aan maligne evolutie 

 frequent regressieve veranderingen 
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 bloeding 

 infarct 

o folliculair adenoom (benigne folliculaire neoplasie) 

 histologie 

 folliculaire celdifferentiatie maar te klein → microfollikels 

 omkapselde nodule (geen kapseldoorbraak!) 

 kernatypie 

 regressie mogelijk 

 DD folliculair carcinoom 

o iedere verdachte nodus met vaste consistentie moet verwijderd w 

 meeste blijken goedaardige folliculaire adenomen te zijn 

 multinodulair struma 

o aandoening met zones in schildklier van  

 bloeding 

 cystische degeneratie 

 verkalking  

 vorming adenomata  

o etiologie: onbekend 

o indicaties tot chirurgisch ingrijpen 

 cosmetische bezwaren 

 compressie vd trachea 

 uitbreiding naar mediastinum: ‘duikende goiter of struma’ 

 kwaadaardige tumoren 

o differentiatie 

 goed gedifferentieerd vb. papillaire en folliculaire adenocarcinomen 

 slecht gedifferentieerd vb. medullaire en anaplastische carcinoom 

o soms w metastasen in lymfeklieren of elders gevonden 

o presentatie 

 80% vd gevallen: schildkliertumoren manifesteren als asymptomatische nodulus 

 halskliermetastasen zijn soms eerste teken 

 uitval van stemband: laat symptoom 

o papillaire en papillair-folliculaire adenocarcinomen 

 65% vd schildkliermaligniteiten 

 voorkomen 

 vnl bij jongvolwassenen (3e – 5e decade) 

 vrouwen > mannen (3:1) 

 frequent multifocaal 

 kenmerkende cytologische afwijkingen 

 open kernen: helder “orphan Annie’s eyes” 

 kerninclusies 

 vouwtje in kernen 

 overlap van kernen 

 cellen niet meer hyperchromatisch en niet meer zo rond vb. druppelvorm, 

rechthoeken, … 

 meestal papillaire groei, soms folliculaire groei 

 presentatie 

 meestal asymptomatische nodus 

 bij helft vd pt’en: ook halskliermeta’s gevonden 

 behandeling: thyroïdectomie gevold door postoperatieve 

 toediening van radioactief jodium 

 substitutietherapie van schildklierhormonen 

 prognose: goed 

 opmerking: papillair ‘microcarcinoom’ 

 is incidentele vondst! 

 in 10 – 25% vd normale bevolking 
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 gelijke incidentie in alle leeftijdsgroepen dus niet progressief 

 kan beschouwd w als benigne! 

 < 10 mm 

 geen metastasaen in halslymfeklieren 

 gemetastaseerd ‘microcarcinoom’ is eigenlijk papillair carcinoom! 

 niet gemetastaseerd microcarcinoom is te beschouwen als goedaardig letsel 

o folliculaire carcinomen: maligne tumor met folliculaire celdifferentiatie 

 vormen ong 25% vd schildkliertumoren 

 histologie 

 macroscopie en microscopie lijkt op folliculair adenoom 

 maar kapseldoorbraak en/of vaatinvasie 

 folliculair carcinoom vs folliculair adenoom is histologische diagnose! (GEEN 

cytologische diagnose)  

 voorkomen 

 vrouwen > mannen 

 5e – 6e decade 

 ‘koude’, hypo-echogene nodus 

 meestal solitair 

 behandeling analoog aan papillaire vorm 

 redelijk goede prognose 

 60% 10-jaarsoverleving (hoorcollege: 80%) 

 maar neigen te metastaseren naar longen en skelet 

 variant: Hürthle-celcarcinoom 

 slechte prognose want nauwelijks gevoelig voor 131I 

 metastaseren hematogeen en lymfogeen 

o medullaire carcinomen 

 3 – 12% vd schildkliertumoren 

 gaan uit van parafolliculaire C-cellen: produceren calcitonine (dus neuro-endocrien) 

 microscopie 

 spoelvormige cellen (dus zien er volledig anders uit dan overige tumoren) 

 calcitonine immunoreactief 

 vrij slechte prognose door lymfogene en hematogene metastasering 

 therapie: chirurgisch 

o anaplastisch carcinoom 

 zeldzaam: 5% vd schildkliertumoren 

 voorkomen 

 oudere pt 

 vrouwen > mannen 

 histologisch 

 geen enkele cel ziet er identiek uit als cel ernaast; kernen idem 

 cellen en kernen zijn 2 – 3x zo groot als normaal 

 zeer slechte prognose  

 door snelle, agressieve groei 

 overlijden doorgaans binnen 0,5 – 1 jaar 

 conclusies tumoren vd schildklier 

o FNA = 1e keuze invasieve diagnostische techniek 

o folliculair adenoom vs folliculair carcinoom = histologische diagnose 
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o omkapselde nodus (adenoom, omkapselde folliculaire variant papillair carcinoom) zonder 

kapseldoorbraak en zonder vaatinvasie → biologisch goedaardig gedrag 

o niet gemetastaseerd papilair microcarcinoom: te beschouwen als goedaardig letsel 

o gemetastaseerd papilair “microcarcinoom” → maligne biologisch gedrag 

o immunohistochemisch onderzoek: beperkte bijdrage bij triage goedaardig – kwaadaardig 

o nabije toekomst: genexpressie profielen 

 

Halszwellingen 

 congenitale afwijkingen 

o laryngocele 

o branchiogene cyste 

 ontstekingen van lymfeklieren: lokaal of diffuus 

o viraal: mononucleosis infectiosa 

o bacterieel: kattenkrabziekte 

o parasitair: toxoplasmose 

o specifieke infecties: M. tuberculosis, M. bovis, M. avis 

 tumoren 

o primair 

 glomustumoren 

 ziekte van Hodgkin 

 non-Hodgkinlymfoom 

o secundair 

 metastasen uit hoofd-halsgebied 

 metastasen van elders uit lucht-spijswegen 

 metastasen met onbekende primaire tumor 

o schildklierzwellingen 

 quid fijne naald aspiratie? 

o voordelen 

 veilig 

 snel 

 betrouwbaar 

 weinig vals positief en vals negatief 

 niet diagnostisch: 5% 

o niet bruikbaar voor typering 

 lymfomen 

 weke delen tumoren 

o techniek: naald w in orgaan geprikt → materiaal w geaspireerd → w in recipiënt gedaan 

(potje met fixatievloeistof)  

 in labo w staal verwerkt: in pellet → in toestel waarin cytologisch preparaat w gemaakt 

w staal goed geschudt (dispersie) 

 dan w cellen verzameld: komen op filter terecht → afgestempeld op glaasje → kleuren 

en dan kan je kijken 

o resultaat hangt af van 

 vaardigheid van puncteren 

 patiënt 
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We zijn er bijna, we zijn er bijna maar nog niet helemaal… 
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Oncologie vh hoofd-halsgebied 

 

Inleiding 

 ong 4% v alle maligne tumoren (exclusief oog- en hersentumoren): ontstaat in hoofd-

halsgebied 

 gaan uit van slijmvlies van 

o bovenste luchtwegen: neus, neusbijholten, larynx 

o bovenste deel vd spijsweg: lip, mondholte, farynx en cervicale oesophagus 

 tumoren geven aspecifieke klachten die ook bij andere ziekten voorkomen → soms laat 

ontdekt → ernstige gevolgen voor vss primaire functies: ademhaling, voedselopname, slikken 

en spreken 

 

Epidemiologie 

 ong 1/7.500 inwoners/jaar 

 vss anatomische gebieden: relatieve frequentie van carcinomen in hoofd-hals gebied 

 relatieve frequentie m/v 

lip 10% 8/1 

speekselklieren 5% 1/1 

mondholte 25% 13/1 

larynx 35% 7/1 

farynx 
- nasofarynx 
- orofarynx 
- hypofarynx 

 
- 3% 
- 15% 
- 5% 

 
- 2/1 
- 3/1 
- 5/1 

neus en neusbijholten 5% 1,5/1 

totaal  3/1 

 risicofactoren 

o voor meest tumoren: duidelijke relatie met alcohol en tabaksgebruik 

 oa hierdoor: incidentie bij mannen > vrouwen 

o tumoren van neusbijholten: vaker bij houtbewerkers 

o genetische en exogene factoren → belangrijke geografische verschillen 

 vb. sommige delen China: zeer veel nasofarynxcarcinoom 

 vb. sommige streken Zwitserland en Frankrijk: vaker mond- en farynxcarcinomen 

o er is relatie tss tumoren vd orofarynx en humaan papillomavirus type 16 

 

Pathologie 

 ong 85% vd tumoren in hoofd-halsgebied: plaveiselcelcarcinoom 

o metastaseren primair lymfogeen naar klieren in hals 

 vaststellen halskliermetastasen door palpatie is soms moeilijk (vb. igv dikke hals) 

 tegenwoordig zelfs kleine metastasen (ong 5 mm) goed opgespoord mbv echo-

onderzoek en aangetoond dmv (echogeleide) halsklierpunctie 

 grote variëteit andere tumoren 

o vb. non-Hodgkinlymfomen, adenoïd cystische carcinomen, adenocarcinomen en vss 

neuro-endocriene tumoren 

o zeldzame tumoren 

 kunnen met moderne histologische en immuunhistochemische technieken w herkend  

 soms specifieke diagnostische en therapeutische interventies noodzakelijk 

 

Klinisch beeld 

 klachtenpatroon en klinische beeld vd tumoren: hangt af van primaire lokalisatie 

o larynx 

 heesheid 

 oorpijn 

 slikpijn 

 stridor 

o mondholte 
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 ulcus in mondholte 

 pijn ter plaatse 

o nasofarynx 

 eenzijdige OME 

 neusverstopping 

 hoofdpijn  

 halsklierzwelling 

o orofarynx 

 pijn id keel 

 slikpijn verergerend bij alcoholgebruik 

 oorpijn 

 foetor ex ore 

 halsklierzwelling 

o hypofarynx 

 slikklachten 

 voedselpassagestoornissen 

 oorpijn 

 halsklierzwelling 

o neus en neusbijholten 

 neusverstopping 

 sanguilente rinorroe 

 hoofdpijn 

 groot belang: symptomen vroegtijdig duiden als mogelijk veroorzaakt door tumor 

o klachten beginnen vaak geleidelijk  

o w door pt in verband gebracht met verkoudheid of andere gebeurtenis 

o bij beoordeling: rekening houden met 

 leeftijd 

 leefgewoontes van pt 

o bij aanhoudende klachten: endoscopisch en radiologisch onderzoek noodzakelijk 

 

Diagnostiek 

 eerste stap 

o anamnese  

o KO: inspectie en palpatie vh betreffende anatomische gebied 

 spiegelonderzoek w meestal aangevuld met endoscopie onder algehele anesthesie 

o tegelijkertijd kan dan biopsie w genomen 

 aanvullende onderzoek 

o radiologie: MRI, CT, RX thorax 

o hals: echografie 

 

Behandeling 

 na stellen vd diagnose: behandelplan opgesteld in gezamenlijk overleg met radiotherapeut, 

medisch oncoloog, MKA chirurg, plastisch chirurg en evt andere behandelaars 

 behandeling is afhankelijk van lokalisatie en stadium vd tumor 

o tumoren w allen gestadieerd volgens TNM systeem 

o ook rekening gehouden met  

 wensen vd pt 

 leeftijd 

 algemene gezondheidstoestand 

 mutilatie die door behandeling zal ontstaan 

 doel: primaire tumor en evt aanwezige metastasen volledig doen verdwijnen 

o risico vd ingreep moet w afgewogen 

o primaire functies moeten zo veel mogelijk behouden blijven 

o uitwendige resultaat moet cosmetisch aanvaardbaar blijven 

 3 belangrijkste behandelingsmodaliteiten 
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o radiotherapie (bestraling): groot aantal tumoren kan hiermee curatief behandeld w 

 onderscheid tss 

 multifractionering: meerdere bestralingen per dag 

 conformatietherapie: meer bestralingsvelden 

 gebruik middelen die stralingsgevoeligheid verhogen: radiosensitisers vb. 

cisplatinum, carbogeen en nicotinezuuramide 

 operatief ingebrachte tijdelijke bestralingsbronnen vb. iridium en radium 

 voordeel van radiotherapie tov heelkunde: structuur en functie vd organen blijven 

behouden → QoL beter 

o chirurgische therapie 

 volledige excisie vd tumor is soms enige mogelijkheid om pt kans op genezing te 

bieden → dient met ruime marges te gebeuren 

 + ook evt regionale metastasen verwijderen dmv radicale halsklieruitruiming 

 defect dat ontstaat door verwijdering primaire tumor 

 gesloten door randen van wonden naar elkaar toe te brengen 

 indien te groot of gevolgen voor functieverlies: transpoisitie van epitheel kan nodig 

zijn → vss reconstructieve technieken kunnen gebruikt w 

 thierplastiek: verplaatsen vd bovenlaag vd opperhuid als vrij transplantaat 

 gesteelde lappen op huid of spiersteel (myocutane lappen) 

 vrije transplantaten met vaatsteel 

o chemotherapie 

 gebruik van cytostatica als monobehandeling van plaveiselcelcarcinomen in hoofd-

halsgebied: beperkt tot palliatie 

 chemotherapie + radiotherapie: beter resultaat dan igv enkel radiotherapie 

 

Prognose 

 prognose van hoofd-halstumoren: afhankelijk van 

o TNM-stadium 

o histologie 

o lokalisatie vd tumor 

 algemene 5-jaarsoverleving van alle hoofd-halstumoren: 50% 

 radicale behandeling vd primaire tumor → meeste kans op succes 

o vnl laatste jaren door verbeterde chirurgische (reconstructieve) en radiotherapeutische 

technieken: prognose iets verbeterd 

 accent komt nu meer op behoud en herstel van functie 

o langere overleving na succesvolle behandeling → maar kans op metastasen op afstand 

 ook tweede primaire tumoren in hoofd-halsgebied en longen komen voor  

 beïnvloeden prognose op lange termijn 

 kans op 2e primaire tumor: ong 2% per jaar 

 

 

Klaar om te vlammen!!! 

 


