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 - 
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Introductie  

• KNO opleiding : LUMC  

• Fellowship: facial plastics: LUMC  

• Staflid LUMC  

• KNO-arts in Ijsselland Ziekenhuis met aandachtsgebied rhinologie en foniatrie   
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Anatomie  

Uitwendig  

 

Middenoor  

 

Binnenoor  



Anatomie: uitwendig oor: oorschelp  



Anatomie: uitwendig oor:  gehoorgang  

 

 

• Meatus externa  

• S-vormig huid, kraakbeen, bot  

• 2.5 cm, diameter: 0.7cm  

• Haar follikels, cerumen klieren  



Anatomie: uitwendig oor/middenoor: trommelvlies  

Grens tussen uitwendig oor en middenoor  
Huid, doorzichtig, lichtreflex  



Anatomie: middenoor  

• Trommelholte, cavum tympani  

• Gehoorbeentjes: mallelus, incus, stapes 

• Buis van Eustachius  

• Aangezichtszenuw  

• Chorda tympani  

 



Anatomie: middenoor: gehoorbeentjes  



Anatomie: middenoor: buis van Eustachius  

• Verbinding tussen oor en nasopharynx  

• 35mm lang  

• Kraakbeen, bot  

• Bekleed met trilhaarcellen  

• M. levartor veli palatini en  

m. tensor veli palatine voor openen 

 bij drukverhogende momenten 

 



Anatomie: binnenoor  

Cochlea 

› Scala vestibuli  

› Scala tympani  

 

Evenwichtsorgaan 

› 3 semicirculaire kanalen  

› Sacculus / utriculus  

 



Anatomie: binnenoor: cochlea  



Anatomie: binnenoor: evenwichtsorgaan  



Anatomie: binnenoor: evenwichtsorgaan  



Poll I  

Hoe wordt het trommelvlies geclassificeerd?  

A. Als onderdeel van het uitwendige oor  

B. Als onderdeel van het middenoor 

C. Barrière tussen uitwendige en middenoor   



Fysiologie: gehoor  

https://www.youtube.com/watch?v=3G5jiXl2LSM 



Lichamelijk onderzoek  
• Otoscopie: microscoop  

• Oortoilet: oorzuig  

• Stemvorkproeven  

 



Aanvullend onderzoek  

Audiogram  



Aanvullend onderzoek  
Beeldvorming: CT / MRI  



Pathologie  

• Uitwendige oor  

• Middenoor  

• Binnenoor  

 

• Congenitaal 

• Trauma  

• Infectieus  

• Nieuwvorming  



Pathologie: uitwendige oor 

Congenitaal: atresie  

Gehoorverlies, cosmetisch  

Reconstructie  

Beperking: grade? Gehoorverlies?  



Pathologie: uitwendige oor: oorschelp 

Trauma: Othematoom  

• Drainage middels incisie  

• Matrashechtingen  

• AB 

trauma; rugby, boksen, judo, zaterdagnacht 



Pathologie: uitwendige oor: oorschelp 

Othematoom: Cave bloemkooloor, liefst binnen 24 uur ontlasten  

 

  



Pathologie: uitwendige oor: meatus externa  

Infectieus: Otitis externa  

• Pijn, otorroe, gehoorvermindering, jeuk  

• Ontstekingsremmers, druppels/ tampon  

 

Verwijzing  

• Koorts, ziek zijn  

• Afstaand oor  

• Immuunsuppressiva  

 



Pathologie: uitwendige oor 

Nieuwvorming 

• Huid: Oorschelp, Gehoorgang  

• Excisie  

 



Pathologie middenoor  

Trauma  

• Perforatie  

• Otalgie, otorroe, gehoorverlies  

• Expectatief, druppels bij infectie, myringoplastiek  



Pathologie middenoor  

Infectieus: Otitis media  

› Acuta 

› chronisch 

Otalgie, otorroe, gehoorverlies  

Behandeling: druppels / chirurgie  



Pathologie otitis media acuta  

• Otalgie, koorts, ziek  

• Rood, bomberend trommelvlies  

• BLWI, zelden in volwassenen  

• AB, paracentese  



Pathologie chronisch otitis media (COM) 

• Gehoorverlies, geleidingsverlies  

• Tinnitus, vertigo  

• Tubadysfunctie, otitiden op jongere leeftijd, chronisch sinusitis  

• Cave nieuwvorming nasofarynx  

• Nasale steroiden, paracentese, buisje, sanering  

 

Verwijzing:  

• Cholesteatoom  

• Complicaties  

 

 

 



Pathologie COM complicaties  

Cholesteatoom: woekering van epitheelcellen in middenoor 

• Tubadysfunctie: atelectase van trommelvlies  

• Sanering, ketenreconstructie, radicaalholte  



Pathologie COM complicaties  

Extracranieel: mastoiditis, labyrinthitis, n. Facialisparese  

Intracranieel: hersenabces, meningitis  

 



Poll II  

Is het aan te raden om druppels voor te schrijven bij een otitis media zonder perforatie?  

 

A. Ja  

B. Nee  



Pathologie: binnenoor: Cochlea  

Presbyacusis 

• Geleidelijk, spraakverstaan (rumoerige omgeving)  

• VG: lawaai expositie  

• Luchthoudend middenoor  

• toon/spraak audiogram: aflopend hoge tonen verlies, HFI: 35 dB  

• Hoortoestellen  



Pathologie: binnenoor: Cochlea  

Sudden deafness: plotseling gehoorverlies, van het een op het andere moment  

Perceptief verlies, tinnitus, unilateraal  

Pathofysiologie 

› Infectie: viraal, bacterieel  

› Bloedstolsel  

› Eci  

LO: luchthoudend middenoor  

AO: 

› lab onderzoek niet routinematig: wel bij verdenking: Borrelia, Lues, HIV, auto-
immuunaandoeningen 

› Beeldvorming: MRI  

Behandeling: prednisonkuur binnen 72 uur, antivirale middelen  

 



Pathologie: binnenoor: Cochlea  



Pathologie: binnenoor: Ramsey Hunt Syndroom  

• Reactivatie herpes: varicella-zoster, uitwendig midden en binnenoor (n. facialis) 

• Otalgie, gehoorverlies, tinnitus, vertigo, smaakverlies  

• LO: facialis parese, blaasjes  

• Behandeling: prednisonkuur, antivirale middelen  



Pathologie: binnenoor: Neuritis Vestibularis  

• Ontsteking n. Vestibularis, vestibulair systeem  

• Acuut, vertigo, misselijkheid, braken, transpireren 

• Ziek, maar Geen Gehoorverlies  

• Behandeling: anti emetica 

• Selflimitting 2-4 dagen  



Vertigo  

• Draaiduizeligheid: de wereld draait om patiënt heen  

• Wankel op de benen: op wolkjes lopen / op een boot lopen  

• Lastige anamnese  

• Centraal/ perifeer  

• BPPD 

• Ménière  

 

 



Vertigo: BPPD  

• Benigne paroxysmale positie duizeligheid  

• Kristallen in semiciruclaire kanaal  

• Luxerende factor: draaien van het hoofd (in bed)  

• Dix-Hallpike manoeuvre: nystagmus  

• 20% van alle vertigo klachten in eerste lijn (VS) 

• Epley manoeuvre   



Vertigo: Ziekte van Ménière   

• Aanvallen draaiduizeligheid, gehoorverlies, tinnitus, vol gevoel in het oor, misselijkheid 
en braken  

• Duur: enkele minuten tot een dag 

• Minstens 2 aanvallen van 20 min  

• Hydrops: vermengingen van vloeistoffen in cochlea  

• Behandeling: expectatief, medicamenteus: betahistine, intratympanale cortico-steroiden 
injectie  

 



Vertigo: PPPD  

Persisterende Positionele Perceptie Duizeligheid  

Aanhoudende gevoel van duizeligheid dat beïnvloed wordt door lichaamshouding en 
beweging  

Scala aan klachten:  

› duizeligheid, instabiliteit, gevoel van deinen/ schommelen 

› Variëren: vaak/ soms aanwezig 

› Toename klachten: rechtop zitten/ staan, bewegen, zien van beweging, drukke patronen 



Vertigo: PPPD  

Meestal veroorzaakt door ander probleem (BPPD, Ménière, centrale pathologie) 

 

Diagnose:  

› constant klachten duizeligheid, onevenwichtigheid, disbalans langer dan 3 maanden 

› Urenlang aanwezig   

› Toename klachten bij rechtop staan / zitten, zelf bewegen of zien van bewegingen  



Vertigo: PPPD  

• Behandeling: evenwichtsrevalidatie bij revalidatiecentrum: combi van 
fysio en psychotherapie. Psychiatrische behadeling met medicatie, 
combinatie van medicatie 

 

• Prognose/beperking: wisselend per patiënt, vaak combinatie met 
angst en of depressie, mogelijk al pre-existent en tot uiting na 
vertigo aanval. Afhankelijk van ernst behandeling door psycholoog / 
psychiater.  



Poll III  

Wat theorie wordt gehandhaafd voor de oorzaak van de ziekte van Ménière?  

A. vermenging van verschillende vloeistoffen binnen de cochlea  

B. virale infectie  

C. bacteriële infectie  

D. immuunstoornis  

 

 



Tinnitus 

• Een geluid hoorbaar voor patiënt niet voor anderen, hoge toon/ 
fluit, suis , pulserend 

• 15-20% van bevolking  

• Oorzaak: geluidexpositie (gepaard gaand met gehoorverlies), 
medicamenteus, Ménière, trauma, centrale pathologie  



Tinnitus 

• Diagnostiek: vragenlijsten  

• LO: luchthoudend middenoor, bloeddrukmeting 

• AO: audiogram, MRI (brughoek)/MRA (pulsatiel) 

• Behandeling: hoortoestellen, maskeerders, tinnitusrevalidatie via audiologisch centrum  

 



Tinnitus: behandeling 

• Audiologisch Centrum:  

Multidisciplinair: psycholoog en maatschappelijk werker en audioloog  

 - Tinnitus retraining therapie  

 - Cognitieve gedragstherapie  

 

• Experimenteel: internationaal: prednison IV, zuurstof therapie, CI  

• Alternatieve therapieën  



Take home message  

• Meest voorkomende diagnose: infectie  

• Volledig herstel  

• Stemvorkproeven voor differentiatie geleiding/ perceptief  

• Vertigo/ tinnitus: multidisciplinair behandelen  



Vragen  



Gebruik deze dia om een afbeelding hebt in de 
verhouding van de presentatie (16 x 9 verhouding, 
breedlbeeld televisie, veel smartphones) 



https://www.youtube.com/watch?v=3G5jiXl2LSM 


