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ONDERWIJSMODULE  
 
NKO-ONDERZOEK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aansluitend bij de bokcursus NKO-onderzoek van de derde kandidatuur geneeskunde. 
 
Voorbereidend op de vaardigheidstrainingen in derde proef geneeskunde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze tekst kan in kleur worden bekeken en afgedrukt via de 
website van de inwooncursus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Tom Poelman, skillslabmedewerker, Universiteit Gent. 
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INLEIDING 
 
 
Toetslijst vaardigheden NKO-onderzoek: 
 
Diagnostische vaardigheden: 

• Inspectie van de oorschelp, stand oor en mastoïd. 
• Inspectie van gehoorgang en trommelvlies met otoscoop. 
• Gebruik van voorhoofdslamp. 
• Gehoortesten m.b.v. stemvorkonderzoek. (Weber,Rinne,Schwabach) 
• Inspectie van vorm en contouren van neus en van neusingang. 
• Beoordeling neusdoorgankelijkheid. 
• Testen van de reuk. 
• Rhinoscopia anterior. 
• Nasofaryngoscopie. 
• RX-foto neusbijholten beoordelen. 
• Inspectie lippen,tong en mondholte. 
• Inspectie tonsillen. 
• Beoordeling tongbewegingen. 
• Beoordelen bewegen farynxbogen, farynxreflex. 
• Palpatie speekselklieren (submandibulaire,parotis). 
• Inspectie tongbasis (met keelspiegel). 
• Inspectie neuskeelholte (met nasofaryngoscoop). 
• Inspectie hypofarynx (met keelspiegel). 
• Keel-en neusuitstrijkje. 
• Laryngoscopie, indirect. 
• Inspectie hals. 
• Palpatie lymfeklieren hals. 

 
Therapeutische vaardigheden: 

• Proef van Valsalva. 
• Gehooringang reinigen. 
• Cerumen uitspuiten of verwijderen met haakje. 
• Neusbloeding stelpen (anterieure tamponade). 
• Intubatie. 
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Materiaal nodig voor NKO-onderzoek: 
 
• Otoscoop met specula van verschillende grootte. 

 
 

           
        (University of Newcastle) 

 
 

 
Early aural specula. A. after Politzer B. after Lucae (Bruhl and Politzer, 

1902).  
 

• Oogje van Billeau om oorsmeer te verwijderen  
 

• Curette van Buck om oorsmeer te verwijderen 
 
• Haakje van Lucae om oorprop te verwijderen 
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• Oorspuit of spuiten van 50 tot 250 cc. 
 
 

 
 
 
 
 

• Nierbekken (metaal of karton). 
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• Bayonet forceps om vreemde lichamen te verwijderen. 

 

    
 
 
 

• Alligator forceps om vreemde lichamen te verwijderen uit de gehoorhang of uit de neus bij 
kinderen.  
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• Stemvork 512 Hz. 

 
 

 
 

• Neusspeculum Hartmann  
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• Tongspatels 
 
 

 
 

• Spiegel van Clar 
 
 

                   
 
 

• Keelspiegel 
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SYSTEMATISCH NKO-ONDERZOEK 
 
Opmerking vooraf: Klein lettertype verwijst naar blokcursus. 
 
1. Palpatie van de lymfeklieren. (pag 103 in blokcursus) 

 
Hoe moeten we dit onderzoek uitvoeren? 
Met beide handen palperen we symmetrisch (op en neer, naar rechts en links) alle zones van 
het halsgebied:  
• Pre-auriculair : t.h.v. de parotisklier 
• Post-auriculair : t.h.v. het mastoïd  
• Occipitaal: op de basis van de schedel achteraan 
• Submentaal: een paar centimeter achter de mandibulapunt 
• Submandibulair: halverwege tussen de mandibulahoek en de mandibulapunt  
• Achter musculus sternocleidomastoïdeus 
• Vóór musculus sternocleidomastoïdeus 
• Supraclaviculair: in de hoek gevormd door de clavicula en het voorste deel van de 

musculus sternocleidomastoïdeus 
• Posterieur cervicaal: ter hoogte van de voorste boord van de trapezius 

 

 
 

Waar wordt op gelet? 
 
Gezwollen en/of pijnlijke lymfeklieren, asymmetrieën. 

 
2. Palpatie van de schildklier. 

 
Hoe moeten we dit onderzoek uitvoeren? 
 
Ga achter de patiënt staan en omvat met beide handen de hals. Onder het uitstekend 
thyroïdkraakbeen voel je een ringvormige structuur, het cricoïd. Het is op deze hoogte dat 
de isthmus van de schildklier zich bevindt. Plaats de beide wijsvingers dus net onder het 
cricoïd en laat de patiënt slikken. Hierbij zal je een zwelling in de schildklier voelen 
meebewegen. Als we één van de lobben apart willen palperen kunnen we met de vingers 
van de niet palperende hand ofwel de larynx ofwel de musculus sternocleidomastoïdeus 
wegduwen. 
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      (Loyola University Medical Education Network) 

 
Waar letten we op? 
 
Is de schildklier gezwollen?, Eén of beide lobben?, Zijn er knobbels voelbaar? 
 

3. Inspectie van de oorschelp. 
 

             
A                                                   B     
 
Cave: 
Trek de top van het oor naar voor om ook de regio achter het oor te kunnen inspecteren. Dit kan 
belangrijk zijn wanneer er argumenten zijn om te denken aan mastoiditis (pag 48 in blokcursus) waarbij 
de retroauriculaire regio rood en gezwollen kan zijn. (B) 

 
 
Aandoeningen van de oorschelp (pag 40-41 in blokcursus) die we kunnen zien bij inspectie:  
      

                     
A                                                     B                                                 C 
 
Microtie of polyotie gaat soms samen met atresie van de gehoorgang. (A) 
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Pre-auriculaire fistel (soms productief) of cyste. Soms is er enkel een pre-auriculair putje te zien. (B) 
Afstaande oren (Engels: bat-ears): Meestal gaat het om de afwezigheid van de antihelicale plooi.  
Bloemkooloor. (C) 
 

           
D                                                                 E                                                                 
 
Jicht-tophi zijn pijnlijke witte knobbeltjes. (D) 
Chondrodermatitis nodularis helicis (E) is een pijnlijk knobbeltje boven op de oorschelp dat vaak 
voorkomt bij kloosterzusters en mensen die een kepi dragen tot op hun oren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F 
 
Erysipelas (F) 
Hematoom van de oorschelp na trauma.  
Tumoren: Seniele keratose (G), spinocellulair carcinoom (H), basocellulair carcinoom (I), maligne 
melanoom. 
 

G                                               H                                             I                                            J 
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4. Otoscopie. 

 

 
Hoe moeten we dit onderzoek uitvoeren? 
 
Onderzoek eerst het klachtenvrij oor. 
Neem een gepast speculum, niet te smal, niet te breed. Bedoeling is dat we een zo ruim mogelijk 
beeld hebben op het trommelvlies. 
Trek met de niet-onderzoekende hand het oor naar boven en achter. Breng de otoscoop zachtjes 
(probeer zo weinig mogelijk de huid van de uitwendige gehoorgang te raken) in tot je gans het 
trommelvlies kan zien. Om het volledige trommelvlies te kunnen zien is het soms nodig om de 
otoscoop lichtjes te bewegen. 
 

           
 (Loyola University Medical Education Network)                                        (University of Newcastle) 
 
Het onderzoek kan belemmerd worden door (pag 41-42 in blokcursus): 
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Oorsmeerproppen  
Deze kunnen op verschillende manieren verwijderd worden:  

 
• Indien de prop oppervlakkig gelocaliseerd en goed zichtbaar is en de patiënt goed meewerkt 

kan men de prop localiseren met de otoscoop, achteraan aanhaken met een oogje of haakje 
en zachtjes naar onder en voor toe bewegen (eventueel werkt men doorheen het venster van 
de otoscoop). 

• Diepe oorproppen worden best uitgespoeld: oor naar boven en achter trekken en met oorspuit 
of spuit van 100cc tot op lichaamstemperatuur opgewarmd water naar boven en achter spuiten 
op het dak van de gehoorgang. Cave: Als je niet weet wat er achter de prop zit mag je deze 
handeling niet uitvoeren: bij aanwezigheid van een trommelvliesperforatie kan door het water 
een otitis media veroorzaakt worden.  

 

 
 

Vreemde voorwerpen komen vaak voor bij kinderen.  
Best verwijdert men het vreemd voorwerp met een oogje of een forceps, niet met een gewoon pincet 
want hiermee riskeert men het alleen maar dieper te duwen.  
 
Exostosen komen vooral voor bij zwemmers.  
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Bij inspectie van de gehoorgang letten we op (pag 41-42 in blokcursus): 
 

I.Dhooghe 
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Acute otitis externa is extreem pijnlijk (pijn neemt toe bij aanraking van de oorschelp) 

 

 
Chronische otitis externa is meestal jeukend maar kan ook pijnlijk zijn. De gehoorgang is droog en 
schilferig (A) of vochtig.(B)              

                                              
Een fractuur van de schedel is soms zichtbaar tot in de uitwendige gehoorgang. 
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Maligne tumoren (epidermoied epithelioom, adenocarcinoom).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat zien we bij een normaal trommelvlies? 
 
Een normaal trommelvlies is intact=geen perforaties, niet reactief=geen inflammatie, heeft een 
normale lichtreflex, geen littekens, grijs-witte kleur, een normale positie=geen retractie en geen 
bulging. 
 

 
                                          (li oor) 

                                          Pr A Robier (Université François Rabelais de Tours, Faculté de médecine). 
 
Anatomische herkenninspunten: 
 

 
(re oor) (University of Newcastle) 
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1. Lichtreflex van Politzer: Triangulair met de punt eindigend in de umbo in het voorste onderste 

kwadrant. 
2. Pars flaccida of membraan van Shrapnell. 
3. Pars tensa. 

 4.    Manubrium mallei: Loopt van het anterocraniaal quadrant naar de umbo (=maximale depressie 
in het midden van het trommelvlies). 
5. Processus lateralis mallei: Korte projectie in het voorste bovenste quadrant. 

     6.     Chorda tympani: Een witte streng in het achterste bovenste kwadrant. 
12.   Het ronde venste: Zwarte schaduw in het achterste onderste kwadrant.  
13.   Voorste en achterste ligamentum mallei: Verdeelt het trommelvlies in het bovenste pars 
flaccida en het onderste pars tensa. 
 
 (A) Tympanic membrane of right ear; (B) tympanic cavity with tympanic membrane 
removed. 

 
(The Merck Manuel of diagnosis and therapy) 
 

Afwijkingen van het trommelvlies: 
 
Otitis media acuta (OMA): (pag 43 in blokcursus)  
Symptomen: een acuut begin van een of meer locale of  systemische tekenen: oorpijn, oorloop, 
koorts, anorexie, braken of diarree. 
Het aspect van het TV kan variëren afhankelijk van het stadium van de infectie:  
• Vaatinjectie langs de steel van de malleus. Cave: Dit kan ook het gevolg zijn van het inbrengen 

van het oorspeculum of huilen bij kinderen. 
• Radiaire injectie van het trommelvlies met verlies van glans en lichtreflex: Dit is het eerste 

zekerheidsteken van inflammatie.Diffuse roodheid en mat aspect van het trommelvlies 
(myringitis)Verdwijnen van anatomische herkenningspunten 
• Uitpuilend trommelvlies: Meest uitgesproken in het achterste bovenste kwadrant. 
 
Vaak is er perforatie met oorloop dat in het begin vaak sero-muceus is maar nadien gelig en dik 
wordt.  
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Grade 0 
Normal appearance or effusion only. 

No erythema. 
 

Grade 4 
Erythema, partial opacification, no bulging, 

may include complete effusion 
(bubbles and/or air fluid level) 

 

 

 
   

 

 

   

 
   

 

Grade 1 
Erythema only, 

No effusion, myringitis only 
 

Grade 5 
Erythema, complete effusion noted, 

opacification 
(no bulging, no bubbles, no meniscus) 

   

 
   

 

 

 

 
   

 

Grade 2 
Erythema, air/fluid level  

no opacification, meniscus noted 
 

Grade 6 
Erythema, bulging, rounded 
doughnut appearance of TM 
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Grade 3 
Erythema, complete effusion, 

no opacification 
 Grade 7 

Erythema, bulla 

 

 
   

 

 

 

 
   

 

 
 
 
 
 
Otitis media met effusie (OME): (pag 43 in blokcursus)  
Symptomen: Tekenen of symptomen van een acute infectie zijn afwezig. 
Het TV ziet er mat, geel-oranje uit.  
Soms zie je luchtbellen of een lucht-vochtniveau dat horizontaal, lichtjes concaaf en zwart is. 
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Examples of Otitis Media with Effusion 

 

Thin watery fluid...often clears by 
itself...especially when there is air 
in the middle ear...as seen in the 

ear above. 

Thicker mucoid fluid, sometimes 
seen with a low grade infection. 

The ear drum above is severely 
retracted (sucked in)...and the 

fluid is so thick that it is hard to 
suction out.    

 
Er is retractie van het TV (tgv langdurige dysfunctie van de buis van Eustachius):  Ogenschijnlijk 
korte processus mallei, prominente achterste ligamentum mallei, abnormale lichtreflex. 
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Haemotympanum :  
 
Het TV is blauw verkleurd. 
 
Verlittekening van het trommelvlies: 
 
• Het trommelvlies heeft een melk-witte kleur als gevolg van verdikking door secundaire 

inflammatoire fibrose van het epitheel en de mucosa. 
• Diffuse witte plaques door verkalkt littekenweefsel. 
• Transparante zones (cave: gelijken op perforaties) als gevolg van de fibreuze laag waardoor 

huid en mucosa op elkaar liggen. 
 

 

   
  
Perforatie (chronische inflammatie): 
 
Centraal: in de pars tensa, ovaal of niervormig,  
Marginaal: in de pars flaccida, in achterste bovenste kwadrant, meestal geassocieerd met 
cholesteatoom. 
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Cholesteatoom : (pag 48 in blokcursus) 
Gekenmerkt door etterige, slechtruikende oorloop en 
keratineschilfers : paarlemoerglans 
signaalpoliep : granulatieweefsel thv pars flaccida 
gehoorsdaling : geleidingsslechthorendheid, perceptieslechthorenheid door aantasting van het 
slakkenhuis 
pijn 
fistelsymptoom : druk op uitwendig gehoorkanaal geeft evenwichtsstoornissen 
 

    
 
 
Dysfunctie van de buis van Eustachius : (pag 43 in blokcursus) 
Middenoorproblematiek die dezelfde symptomen kan hebben van een acute otitis media zoals 
gehoorverlies, oorpijn of tinnitus maar zonder een middenooreffusie. De dysfunctie kan gerelateerd 
zijn aan een geobstrueerde buis van Eustachius of een buis van Eustachius die te “open” is 
(patchulous tube).. 
 
 

5. Testen van het gehoor: 
•  Stemvorkproeven. 

 
Doel? 
Differentiatie maken tussen een geleidings-en een perceptief gehoorsverlies. 
 
Hoe moeten we dit onderzoek uitvoeren? 
 
Rinne: Plaats de voet van de aangeslagen stemvork op het mastoïd en hou daarna de stemvork vóór 
het oor zodat beide benen en de gehoorgang op één lijn liggen.  
Interpretatie:  
De trillingen vóór het li oor worden harder en langer gehoord dan op het li mastoïd=      normaal= 
Rinne pos. 
De trillingen vóór het li oor worden zachter en korter gehoord dan op het li mastoïd= geleidingsverlies 
links= Rinne neg. 
De trillingen vóór het li oor worden niet gehoord en de trillingen op het li mastoïd worden gehoord in 
het re oor= perceptieverlies links= Rinne pseudo negatief. 
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Weber: Plaats de voet van de aangeslagen stemvork midden op het voorhoofd.  
Interpretatie: 
Hoort de patïent hetzelfde geluid in beide oren?=normaal  
Meer in re oor dan in li oor= geleidingsverlies re.  
In li oor wel en in re oor niet= perceptieverlies re. 
 

 
 

Schwabach: Plaats de voet van de aangeslagen stemvork op het mastoïd van de patiënt.  
Interpretatie: 
Als de patiënt de trillingen minder lang kan horen dan de onderzoeker is de Schwabach 
verkort en is er een perceptieverlies van dat oor. 

• Fluisterproef. 
Hoe moeten we dit onderzoek uitvoeren? 
Stel je op ongeveer 6 meter van de patiënt die zich met één oor naar u keert. Het 
afgewende oor wordt afgesloten. Op het einde van een uitademing fluister je een woord 
met lage toon (vb. honderd) en een woord met hoge toon (vb. zesenzestig) 

 
6. Testen van de neusdoorgankelijkheid door de patiënt te laden ademen door de neus terwijl 

men één neusgang afsluit door zachte uitwendige druk of opstoppen met een gaasje. Soms 
is het nuttig om een spiegelglas te gebruiken om de airflow zichtbaar te maken. 

 
7. Inspectie en palpatie van de neus:  

 
       Vorm?  

Aangeboren of traumatische afwijkingen van de ossa nasalia. 
Een brede neusrug bij kinderen kan wijzen op neuspoliepen, veroorzaakt door het 
uiteendrukken van de ossa nasalia door de poliepen (syndroom van Woakes= 
karakteristiek bij kinderen met mucovicidose). 
 
Stand? 
• Beoordeling van de beenderige neusrug (meestal gedevieerd na trauma): Kan 

bemoeilijkt worden kort na een trauma tgv uitgesproken zwelling 
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• Beoordeling van de kraakbeenderige neustip (meestal gedevieerd tijdens de groei). 
 
Zwellingen? 

Posttraumatisch kan dit de inspectie bemoeilijken.  
Congenitale fistels ter hoogte van de neusrug. 
Rhinophyma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kleurveranderingen? 

Hematoom rhinophyma 
 
 
 
 
 
 

8. Rhinoscopia anterior. 
 
Hoe moeten we dit onderzoek uitvoeren? 
Je kan gewoon in de neus kijken door de neuspunt naar boven te duwen (praktisch bij kinderen) 
Je kan een neusspeculum of het breedste oorspeculum op de otoscoop onder een hoek van 45° 
inbrengen. Probeer hierbij het septum niet te raken omdat deze structuur zeer gevoelig is voor pijn. 
Tracht te vermijden dat er aan haartjes getrokken wordt wanneer je het neusspeculum sluit.  
Vraag aan de patiënt om het hoofd naar voor te buigen (onderste neusgang en onderste neusschelp) 
en naar achter te buigen (middenste neusgang en middenste neusschelp). 
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Welke structuren kan je met dit onderzoek zien? 
Je ziet het slijmvlies, het septum, de middenste neusschelp, de onderste neusschelp en de 
neusbodem 
 
Afwijkingen van het neusseptum:  (pag 37-38 in blokcursus) 
Deviatie van het neusseptum in het vertikale sagittale plan, waardoor het kraakbenig of beenderig 
septum of wel een bocht naar links of naar rechts (of beide) vertoont. De oorzaken van 
septumdeviaties zijn of wel van traumatische aard (zelfs vanaf de geboorte) of van niet-traumatische 
aard (Bvb een ogivaal verhemelte). In feite is het neusseptum  nooit perfect recht, wat uiteraard niet wil 
zeggen dat al de personen met een gedeviëerd septum hiervan last ondervinden. 
Denk hieraan bij symptomen van voornamelijk neusverstopping, maar ook recidiverende sinusitis, 
hoofdpijn, neusbloedingen, .... 
 

 
 
Neusseptum-perforatie, meestal van traumatische aard (iatrogeen na herhaaldelijke cauterisaties van 
de plexus van Kiesselbach of na nasale chirurgie, of door patiënt zelf veroorzaakt door neuspeuteren) 
Een septumperforatie kan ook ontstaan ten gevolge van septum- abces of een gesurinfecteerd 
septum-hematoom. 
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Spina septi 
 

 
 
 
 
 
 
Gemakkelijk bloedende prominente bloedvaten (locus Kiesselbach) 

 

 
 
  
Septum  hematoom 

 

 
 
Afwijkingen van het slijmvlies:  
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Allergische rhinitis (pag 35 in blokcursus) 
In de aktieve fase ziet men een bleek, wit- tot bleekblauwachtig gezwollen slijmvlies met aanwezigheid 
van dikke secreties. De onderste neusschelpen zijn fors gezwollen en raken bijna het septum. 
Bijkomende symptomen zijn: blefaritis met rode en waterige ogen; een bleke huid met donkere vlekken 
onder de ogen; een streepje op de neusrug (hypertrofie van de huid door het steeds naar boven 
wrijven van de neus; dit noemt men de allergische groet). 
 

  
 
 
 
 
 
 
Chronische rhinitis 
Het slijmvlies is bleek-wit en de secreties zijn droog-schilferig. 
 

 
 
Polyposis nasi (pag 23-24 in blokcursus) 
Macroscopisch zien ze er grijs, bleek en niet doorbloed uit. Ze zijn goed beweeglijk en gesteeld. Bij 
aanraking bloeden ze niet en zijn ze niet pijnlijk; ze ontspringen meestal onder de concha media.  
Cave: bij een grote poliep die het zicht op de neusgang belemmert of bij een sterk gezwollen mucosa 
is het  nuttig om een wiek met een vasoconstrictorisch middel in de neus te brengen  Daarna is een 
beter zicht in de neusgang mogelijk. 
Inspectie van de keel is nodig omdat je soms een antrochoanale poliep tot in de keel kunt zien hangen. 
Omdat de poliepen de tuba auditiva kunnen dichtdrukken en zo sereuze otitis media veroorzaken is 
ook otoscopie een noodzakelijk deel van het onderzoek. 
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Rechts                                                                       Links 
 
 

 
 

Afwijkingen bij sinusitis (pag 16-19 in blokcursus) 
Men ziet soms een streep etter uit de middenste neusgang lopen.  

 
Intermezzo: andere onderzoeken bij sinusitis 
Diafanoscopie of transilluminatie van de maxillaire sinussen gebeurt door een lamp in de mond van de 
patiënt te brengen en hem of haar in een verduisterde kamer te bekijken. Als de kaaksinus 
doorgankelijk is ziet men licht schijnen door de kaaksinus en door de pupil. Ook doorlichten van de 
frontale sinussen is mogelijk: men brengt de lamp dan ter hoogte van de bodem van de sinus aan.  
Cave: Dit onderzoek is enkel bruikbaar bij unilaterale acute maxillaire sinusitis bij een volwassen 
patiënt die nog geen sinusoperatie onderging. 
 
Standaard RX van de sinussen  
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Er zijn vier standaard opnamen: 
* Occipitomentaal (Waters): wordt genomen met de mond open en toont de kaaksinussen, 

de voorste en achterste ethmoidale cellen, de frontale sinussen en de sfenoidale sinussen. 
* Occipitofrontaal (Caldwell): toont de frontale en de ethmoidale sinussen. 
* Profiel: laat de frontale sinussen met hun afvoergang, de voorste ethmoidale cellen en de 

sfenoidale sinussen zien, maar wel zijn de linker- en de rechterkant over elkaar geprojecteerd. 
* Submentovertikaal (Hirtz): speciale opname om de sfenoidale sinussen te beoordelen. 

Een niveaubeeld duidt op vocht in de sinus, zekerheid krijg je door een tweede foto te nemen waarop 
de patiënt het hoofd naar links of rechts inclineert: de vochtspiegel blijft horizontaal. 
Oedeem van de mucosa kan te zien zijn. 
Volledige sluiering van de sinussen kan verschillende oorzaken hebben: de sinus kan vol vocht zitten; 
de mucosa kan zodanig dik zijn dat de volledige sinusholte erdoor gevuld wordt; ook als de mucosa 
van de voorwand van de sinus zeer gezwollen is geeft dit een sluiering van gans de sinus; er kan 
agenesie van de sinus zijn; of de sinus kan met een tumor gevuld zijn. Bij totale sluiering is dus verder 
onderzoek nodig. 
Cave: Een RX wordt enkel genomen om de diagnose te stellen van een eerste episode van acute 
sinusitis. Bij chronische sinusitis wordt metteen een CT genomen.  

 

  
 
Intermezzo: Wat doen bij epistaxis? 
-Indien beperkt: eerst snuiten en dan knijpen. 
-Indien overvloedig: aanstippen met trichloorazijnzuur, zilvernitraat of tamponeren met Gelfoam, 
surgigel, spongostan of merodel staafjes. 
 
Carcinoma in de neus 

 
Niet-gedifferentieerd ethmoid carcinoma: 
 
 
 
 
    
 
 
 
 

 
9. Inspectie van de orale caviteit. 

Inspecteer de lippen en de mondhoeken en inspecteer met behulp van een tongspatel het 
wangslijmvlies, de tanden en gingiva.  
 
Retroangulaire leukoplakie en leukoplakie van het wangslijmvlies: witte plaque die niet af te 
krabben is (i.t.t. bij schimmelinfecties) 
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Cave: Parakeratose is niet zo helwit als leukoplakie en ontstaat door chronische irritatie (bvb. Op de 
occlusale tandenlijn door chronisch wangzuigen) Het kan ook gaan om lichen planum in de mond. 
 
Hemangeomen en  lymfangeomen  

 

 
 

Het bot kan thv. de binnenzijde van de mandibula een exostose vertonen, torus mandibularis. 
 

 
 
Laat de patiënt de tong uitsteken zodat je er een volledig zicht op hebt (ook de zijkanten!).  
 
Leukoplakie van de tongrand: witte plaque die niet af te krabben is (i.t.t. bij schimmelinfecties) 
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Je kan dan meteen ook de beweeglijkheid van de tong (n XII) evalueren. (In rust wijkt de tong uit naar 
de gezonde, bij uitsteken naar de zieke zijde.)  
 
Laat de patiënt met de tip van de tong het monddak raken en inspecteer de mondbodem.  
 
Aan de onderzijde van de tong kan een te kort frenulum voorkomen. 

 
Wanneer je afwijkingen vaststelt kan je de mondbodem ook bimanueel palparen met een vinger in de 
mond en de andere tegen de mondbodem. Je kan op die manier een tumor van de tongwortel of een 
gezwollen glandula submandibularis en sublingualis vaststellen 
 
Laat de patiënt A zeggen. Zo heb je een idee over de beweeglijkheid van het palatum molle (n IX en 
n X) en zie je ook de ruimte tussen het palatum molle en de farynx. De wurgreflex (n IX) kan je 
uitlokken door de farynxwand aan te raken. Duw met de tongspatel de tong naar beneden om de 
pharynx te inspecteren: Uvula, voorste en achterste bogen, het zacht gehemelte, het hard gehemelte 
en de tonsillen. 
 
Het bot kan een exostose vertonen thv het palatum: torus palatinum. 
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Acute faryngitis:  (pag 78-79 in blokcursus) 
Symptomen: hevige keelpijn, soms uitstralend naar de oren; patiënten zijn niet echt ziek (soms lichte 
malaise), er is geen of kortstondig koorts. Er is een vlugge genezing, na 2-3 dagen zijn de symptomen 
verdwenen.  
Klinisch onderzoek: een vuurrode farynx, soms halsadenopathie. 
 

 
 
Acute (erythemateuze) angina: 
Symptomen: dezelfde als acute faryngitis doch iets heviger en langer van duur, soms pijn bij slikken. 
Klinische beeld: rode tonsillen, halsadenopathieën gevoelig bij palpatie 
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Angina pultacea: 
Symptomen: cfr acute angina, er is eveneens weinig koorts ,de symptomen zijn vaak vlug verdwenen. 
Klinisch onderzoek: hierbij zijn op de rode tonsillen ook kleine witte vlekjes te zien. 
 

    
 
Membraneuze tonsillitis (witte angina): 
Symptomen: deze patiënten zijn een stuk zieker ; 5-6 dagen bedrust zijn de regel, er is koorts tot 40 
graden, foetor ex ore, tongbeslag. 
Klinisch onderzoek: wit beslag op de tonsillen dat er gemakkelijk af te wrijven is. Sterk gezwollen 
halsklieren. 
Cave: Bij mononucleosis is het meest opvallende de halsklierpathologie die achter de M. 
sternocleidomastoideus ligt (zoals ook bij toxoplasmose) i.p.v. ervoor zoals bij anginae van andere 
oorsprong en het witte beslag op de tonsillen dat gemakkelijk af te wrijven is.  

 
 

Plaut-Vincent angina (angina ulceromembranacea): 
Symptomen: het gaat om een subacute angina die onbehandeld 2-3 weken duurt, met lage koorts. Er 
is een vergezellende halsklier en meestal gerefereerde otalgie. 
Klinisch onderzoek: men ziet een krater in één tonsil met daarop een fibrinebeslag.ipsilaterale 
halsadenopathie. 
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Herpangina: 
Symptomen: veralgemeende symptomen zoals hoge koorts, hoofd- en nekpijn, gedaalde eetlust. Snel 
benigne ziekteverloop. 
Klinisch beeld: de tonsillen zijn licht gezwollen en rood, soms bedekt met witte melkachtige vesikels. 
Gelijkaardige letsels zijn soms te zien op het verhemelte of wangslijmvlies. 
 

      
 
Chronische faryngitis (pag 82-83 in blokcursus) 
Symptomen: vooral het gevoel van slijmen in de keel en irritatie.  
Klinisch onderzoek: purulente secreties uit de rhinofarynx, soms ook hypertrofie van het slijmvlies. 
 
Chronische tonsillitis 
Klinische beeld: de tonsillen zijn vaak (doch niet altijd) hypertrofisch, al dan niet met diepe crypten. Als 
de crypten zeer groot zijn kan foetor ex ore optreden door de etensresten die erin opgestapeld zijn. 
 

 
 
Candida 
Symptomen: ruwheid van de keel 
Klinisch beeld: witte vlekjes die gemakkelijk te verwijderen zijn. 

 

 
 

Je kan de opening van de ductus van Stenon (Parotis) bepalen: Dit is een kleine papil op de buccale 
mucosa t.h.v. de 2de bovenste molaar. Door op de parotis te duwen kan je vaak secreet zien afvloeien. 
 
Bepaal eventueel ook de opening van de ductus van Wharton (Submandibulaire speekselklieren): 
Papillen bevinden zich aan beide zijden van het tongfrenulum. 
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Bij ontsteking van deze klieren kan men soms etterig vocht uit deze papillen zien stromen. 
 

10. Rhinoscopia posterior  
 

Er wordt een klein spiegeltje in de farynx gehouden. 
Zo krijgt men een beeld van de choanae, het septum en de staart van de concha inferior en media. 
 

 
 
Afwijkingen: Een congenitale choanale atresie, waarbij er een beenderig of bindweefselschot blijft 
bestaan tussen de neusholte en de rhinofarynx, 

Acute adenoïditis: irritatie in de rhinofarynx. 
 

11. Bepaal de plaats van de parotisklieren: Voor het oor, achter en bovenop de mandibula. 
 

 
12. Bepaal de plaats van de submandibulaire speekselklieren: Onder de mandibula. 

Steenvorming, mucocoele, ranula. 
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13. Inspecteer de vena jugularis externa: Deze loop van het middenste 1/3 van de clavicula tot aan de 

mandibulahoek. Deze vene is gedilateerd bij hartdecompensatie. 
 
 

14. Onderzoek van de nervus facialis (n VII): Laat de patiënt de wenkbrauw optrekken, het voorhoofd 
fronsen, het ooglid sluiten, de tanden zien, fluiten. Bij een centrale uitval kan de patiënt nog altijd de 
voorhoofdsspieren gebruiken o.w.v. de bicorticale innervatie. Een perifere plotse uitval noemt men 
ook Bell’s palsy (zie figuur) 

 
15. Vestibulair onderzoek. (pag 54-72 in blokcursus ) 

 
Proef van Romberg: Laat de patiënt met gesloten ogen rechtop staan met de voeten tegen elkaar. 
Hij zal vallen of overhellen (bij lichte stoornis) naar de kant van het gestoorde labyrinth. Wanneer 
er geen stoornis is in de diepte-sensibiliteit (pseudo-positieve Romberg) zal de patiënt voelen dat 
hij valt en de ogen spontaan openen. De diepte-sensibiliteit kan uitgeschakeld worden door de 
handgreep van Jendrassik. Wanneer we het hoofd van de patiënt met het gestoorde labyrinth naar 
voor draaien valt hij naar voor.  
Interpretatie: Een positieve Romberg wijst op een achterstreng-letsel of op een recente perifeer 
vestibulaire aandoening.  
 
Proef van Unterberger (Proef van Fukuda): Laat de patiënt met gesloten ogen ter plaatse 
stappen.  
Interpretatie: Bij aanwezigheid van een perifeer vestibulaire stoornis draait de patiënt in de richting 
van het zieke labyrint.   
 
Proef van Babinski-Weill (Sterloop): Laat de patiënt met gesloten ogen herhaaldelijk enkele 
stappen voor-en achterwaarts zetten. 
 
Opsporen van spontane nystagmus: Laat de patiënt rechtuit, naar rechts en naar links kijken.  
Interpretatie: Er ontstaat een nystagmus (snelle oogbewegingen) naar de contralaterale (acuut) of 
de ipsilaterale kant (chronisch) van het zieke labyrinth. Als de nystagmus verdwijnt bij visuele fixatie 
is de oorzaak eerder centraal en niet perifeer vestibulair.  
 
Test van Dix en Hallpike: Laat de patiënt achterover liggen en wendt het hoofd naar links of naar 
rechts.  
Interpretatie: Bij een benigne paroxysmale positie-afhankelijke duizeligheid (BPPD) zal er na 5 sec 
een nystagmus ontstaan wanneer het aangetaste labyrint zich aan de onderzijde bevindt. Dit gaat 
gepaard met duizeligheid en blijft ongeveer 20 seconden duren.  

 
16. Evaluatie van de nekbeweeglijkheid: Flexie/extensie; laterale rotatie, laterale flexie. (zie 

module beweginsstelsel) 
 

 
 
 
Interessante websites met bewegende beelden: 

 
http://www.med-ed.virginia.edu/courses/pom1/videos/HEENT.cfm  
 

 


