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Keel Neus Oor

• Richtlijnen
• Ziekten van adenoid en tonsillen

• OSAS bij kinderen

• Otitis media bij kinderen in de tweede lijn

• NHG-standaard
• Otitis media acuta bij kinderen

• Otitis media met effusie

• Allergische niet-allergische rhinitis



Klachten adenoid en tonsillen

• Ziekten van adenoïd en tonsillen komen in de huisartsenpraktijk zeer 
frequent voor. In Nederland worden jaarlijks circa 42.500 
(adeno)tonsillectomieën en bijna 30.000 adenotomieën uitgevoerd

• Er zijn aanwijzingen dat acute faryngotonsillitis voornamelijk door 
virussen wordt veroorzaakt. Van de bacteriële verwekkers is de groep 
A streptokok de belangrijkste
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Indicatie adenotomie

• Bovenste luchtweginfecties?



Indicatie adenotomie

• Bovenmatig verkouden

• Neusobstructie
• Hoog palatum

• Adenoid facies

• Open mond gedrag

• Snurken



Indicatie adenotonsillectomie

• Tonsillitiden
• Vijf of meer per jaar in elk van de afgelopen twee jaar
• Drie of meer in elk van de afgelopen drie jaar

• Articulatie
• Keelklanken |k| |g|

• Eetproblematiek
• Failure to thrive

• Persisterende foetor ex-ore 



Pediatrisch OSAS

• Bij kinderen met een verdenking op OSAS zonder comorbiditeit is ATE 
als eerste keus geïndiceerd om de slaapgerelateerde klachten te 
verminderen

• OSAS
• gemiddeld één keer per uur of vaker tijdelijke ademstilstand

• OSAS bij 1 tot 4 procent van gezonde kinderen

• Kinderen met ernstig overgewicht 13%

• Het syndroom van Down >50%



OSAS

• Frequent snurken

• Stokkende ademhaling in slaap, onrustige slaap

• Gedrags- of concentratieproblemen

• Slaperigheid overdag



Definities

• Obstructieve apneu
• de aanwezigheid van borst en/of buikbewegingen geassocieerd met 

afwezigheid van oronasale luchtflow. Er ontbreken tenminste 2 ademcycli.

• Ernstig klinisch beeld met: 
• Onbehandeld op lange termijn orgaanschade door ernstige luchtwegobstructie en 

hypoxemie.  



POSA richtlijn

Overige symptomen 

• Abnormale slaaphouding

• Overmatig transpireren

• Bedplassen

• Mondademhaling 

• Ochtendhoofdpijn 



Stroomdiagram
1.Indeling op basis anamnese en voorgeschiedenis

• GROEP:
• 1. Kinderen zonder co-morbiditeit

• 2. Kinderen met obesitas

• 3. Milde co-morbiditeit

• 4. Ernstige co-morbiditeit



Stroomdiagram
2. Indeling op basis AHI

• Apneu Hypopneu Index

• Kind Volwassen
1<5 5-15 = licht OSA

5-10 15-30 = matig OSA

>10 >30 = ernstig OSA



Stroomdiagram
Indeling op basis anamnese
• GROEP 1

• Kinderen zonder co-morbiditeit (1-4%)
• (Lumeng et al 2008)

• Onderzoek…..PSG?

• Verwijzen naar……..?



Stroomdiagram
Indeling op basis anamnese
• GROEP 1

• Kinderen zonder co-morbiditeit

• Verwijzen naar: KNO-arts

• Diagnostiek / Behandeling?



Stroomdiagram
Indeling op basis anamnese
• Grote tonsil correleert met de ernst

• Grote tonsil 1 - 4

• Mallampati/Friedman 

• 60-82% ATE effectief



Stroomdiagram
Indeling op basis anamnese
• Grote tonsil correleert met de ernst

• Positief voorspellende waarde 30 – 95% (Brietzke et al 2004)



Stroomdiagram
Indeling op basis anamnese
• Groep 2

• Kinderen met obesitas

• Groep 3
• Milde co-morbiditeit

• Groep 4
• Ernstige co-morbiditeit



Kinderen met obesitas

• Prevalentie OSA bij morbide obesitas 13% OSA

• (> 180% van het ideale lichaamgewicht) (Chay 2000) 

• 1 punt BMI-stijging geeft 12% meer kans op OSA

• Verwijzen naar……..



Kinderen met obesitas of comorbiditeit

• Verwijzen naar 
• Kinderarts

• KNO-arts



Kinderen met obesitas

• Behandeling 
• 1e Gewichtsreductie

• 2e Op indicatie ATE

• Extra onderzoek?
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Slaapendoscopie

• Scopie tijdens nagebootste slaap 
• met propofol of Midazolam

• Velopharynx

• Oropharynx

• Hypopharynx

• Larynx



Slaapendoscopie 



Matige OSA AHI 5-10 

• Medicamenteus 

• Gewichtsreductie (obesitas) 

• Adenotonsillectomie

• Zuurstof (+ controle pCO2) 

• CPAP/BIPAP bij ernstige klachten 

• Overige chirurgische opties 



Ernstige OSA AHI > 10

• Adenotonsillectomie

• CPAP/BIPAP

• Zuurstof (+ controle pCO2) 

• Overige chirurgische opties 



Neus



Wat is rhinitis?



Rhinitis

• Behandeling bij langdurig klachten of frequent recidiverend
• Neusverstopping

• Loopneus

• Jeuk in de neus of niezen

• Luxatie 
• stofzuigen of bed opmaken, contact met dieren

• seizoen: in de lente of in de zomer; droog, zonnig weer

• Hyperreactiviteit op aspecifieke prikkels
• (tabaks)rook, temperatuurveranderingen, bak- en verflucht, alcohol en lichamelijke 

inspanning



Allergie 





Allergietest 

• Geen minimumleeftijd
• Alleen positieve test betrouwbaar

• Negatief kan evolueren naar positief

• Vanaf 6 jaar immunotherapie

• Mijden luxerend allergeen

• Coblatie conchae



Concha inferior coblatie



Oor



Otomycose

• Schimmelinfectie van de gehoorganghuid
• schimmeldraden

• Vaak moeilijk te onderscheiden van een bacteriele otitis externa

• Jeuk diep in het oor

• Zeurende pijn

• Conductief gehoorverlies (obstructief)

• Tinnitus



Otomycose



Otomycose: behandeling

• Zure oordruppel

• Frequent en grondig reinigen en drogen van de gehoorganghuid

• Locale antimycotica (bv. miconazol)

• Intraveneuze behandeling indien locaal/ oraal onvoldoende resultaat



Het trommelvlies

• Transparant

• Dof bij
• Ontstekingen in het verleden

• Pathologie…



Aandoeningen zichtbaar aan trommelvlies

• Myringosclerose

• Myringitis

• Otitis media acuta

• Otitis media met effusie

• Cholesteatoom

• Trommelvliesperforatie

• Retractief trommelvlies 



Myringosclerose

• Verlittekening trommelvlies
• Buisjes

• Oorontstekingen als kind

• Neerslag kalkzouten middenoor 
(tympanosclerose) en 
trommelvlies (myringosclerose)



Myringitis

• Alleen erytheem
• Geen effusie



Acute otitis media



Acute otitis media bij kinderen

• Oorpijn, otorroe, gehoorverlies, enkel- of dubbelzijdig voorkomen van 
deze klachten.

• Algemene symptomen (koorts, prikkelbaarheid, nachtelijke onrust, 
buikpijn, braken, diarree, slecht eten of drinken, sufheid).

• Klachten van een bovenste luchtweginfectie (hoesten, snotneus, 
keelpijn). 

• Aanwezigheid van trommelvliesbuisjes.



Acute otitis media - beloop

• Bij kinderen ≥2 jaar zijn in 80% van de gevallen de ergste klachten in 
2-3 dagen over 

• Soms ontstaat een loopoor, maar dat verdwijnt meestal spontaan 
binnen 1 week

• Goede pijnstilling

• Gehoorverlies verdwijnt meestal spontaan binnen enkele weken tot 
maanden



Antibiotica 

• bij een ernstig ziek kind of als het kind zieker wordt

• bij risicofactoren voor complicaties

• Overweeg antibiotica
• <2 jaar met een dubbelzijdige OMA

• die al bij de eerste presentatie tijdens een OMA-episode otorroe hebben

• bij wie na drie dagen geen verbetering is opgetreden



Verwijzing 

• Consulteer of verwijs
• uitblijven van verbetering 48 uur na het starten van een antimicrobieel 

middel

• persisterende otorroe na een kuur met een antimicrobieel middel

• persisterende trommelvliesperforatie een maand na het ontstaan van otorroe

• Verwijs 
• drie of meer recidieven per half jaar of vier recidieven per jaar



Mastoiditis

• Otitis media acuta veroorzaakt
mucosale zwelling

• afsluiting van de aditus ad atrum

• onvoldoende drainage mastoid 
met infectie bot.



Mastoïditis



Mastoïditis

• Erythemateus pasteus aspect 
achter oor

• Zeer drukpijnlijk

• Onderbroken cortex



Otitis media met effusie



Otitis media met effusie

• Ophoping van vloeistof achter 
een gesloten trommelvlies, 
zonder duidelijke tekenen van 
acute infectie.



Risicofactoren OME

• Erfelijke belasting

• BLWI

• patiënten met syndroom van 
Down

• palatoschisis

• gecompromitteerd 
immuunsysteem



Otitis media met effusie - anamnese

• frequente neusverkoudheid, hoorbare ademhaling tijdens slapen, 
openmondgedrag

• eerdere middenoorontsteking(en), vooral vóór de leeftijd van 1 jaar 
(frequentie, wanneer laatste keer)

• slechthorendheid (hard zetten van tv)

• gedragsproblemen thuis of op school of verminderde schoolprestaties

• achterblijvende spraak- en taalontwikkeling



Otitis media met effusie - diagnostiek

• Otoscopie

• Tympanometrie
• Vlak tympanogram



Otitis media met effusie - doorverwijzing

• Twijfel over de diagnose

• Gehoorverlies met nadelige invloed op functioneren of ontwikkeling 
van het kind
• Spraak- en taalachterstand

• Gedragsstoornissen

• Een gemiddeld gehoorverlies ≥ 25 dB in het beste oor

• Langdurige klachten (> 6 maanden) waarbij meer diagnostische 
zekerheid is gewenst



Retractief trommelvlies



Cholesteatoom



Cholesteatoom

• Retractie achterbovenkwadrant

• Ophoping keratine

• Destructie benige structuren

• Gehoorverlies

• Foetide otorroe



Cholesteatoom



Cholesteatoom

• Behandeling is chirurgisch

• Primair doel
• veilig en droog oor

• Secundair doel
• gehoorverbetering

• Cave recidief en residu

64



Behandeling perforatie 

• Natuurlijk beloop afwachten

• Sluiten 
• Zwemwens

• Weinig effect gehoor



Wat zien we hier?
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Dank voor uw aandacht


